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RESUMO 

RESUMO 
 

Controlar a proliferação celular de tumores é um objetivo que 

vem sendo perseguido há décadas, com moderado sucesso na 

maioria dos casos. Dentre os diversos tipos de tumores que atingem 

a humanidade, alguns gliomas são considerados os mais fatais, por 

haver pouca ou nenhuma alternativa de tratamento efetivo. 

Agentes que apresentam propriedades anti-tumorais, como 

glicocorticóides (GC) e a forma all-trans do ácido retinóico (ATRA) 

são utilizados como adjuvantes no tratamento de alguns tipos de 

glioma. Entretanto, apesar de serem moléculas bastante 

conhecidas, pouco se sabe sobre seu mecanismo de ação como 

anti-tumoral. Para endereçar este problema, nosso laboratório se 

propôs a isolar e caracterizar genes regulados por estes agentes, 

utilizando modelos celulares, como as linhagens C6 e ST1 de glioma 

de rato, e as linhagens T98G e A172 de glioma humano. 

A linhagem C6 apresenta características de células 

transformadas e tumorais em cultura, e responde a GC, ou ATRA, 

com inibição de crescimento e achatamento celular. A linhagem 

ST1, variante derivado da C6, é hiper-responsiva ao tratamento 

com GC e, aparentemente, mais responsiva ao tratamento com 

ATRA, passando por um processo de completa reversão fenotípica 

tumoral-normal, devido ao expressivo aumento do tempo de 

dobramento, diminuição da densidade de saturação, recuperação da 

dependência de fatores de crescimento presentes no soro fetal 

bovino e da dependência de ancoragem para proliferação e perda 

do potencial tumorigênico, além de sofrer alterações morfológicas, 

como um maior achatamento celular e reorganização em feixes 

paralelos, que a aproximam do fenótipo normal. 

No presente trabalho buscou-se alterações moleculares 

induzidas por ATRA em células ST1, para melhor compreender a 

cascata de eventos desencadeada por ação deste fármaco. Em 
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paralelo foram realizados estudos da ação de ATRA sobre as células 

T98G, buscando-se correlacionar os dados obtidos em modelo 

celular murino com modelos humanos. 

Para tanto, duas metodologias de estudo foram aplicadas:     

a) análise proteômica através de eletroforese bidimensional de 

proteínas (2D-PAGE), acoplada à espectrometria de massa (MALDI-

TOF), para gerar perfis de expressão protéica na ausência e na 

presença de ATRA, permitindo comparação e identificação de 

proteínas moduladas no processo; b) construção de vetores 

plasmideais e retrovirais para super-expressar ou bloquear a 

expressão de um inibidor de serina protease de rato (serpinb6), 

descrito previamente no laboratório como estando potencialmente 

envolvido no processo de reversão fenotípica de ST1 induzido por 

ATRA.  

 A abordagem proteômica permitiu a identificação de sete 

proteínas potencialmente reguladas por ATRA no modelo celular 

ST1, como as proteínas envolvidas em proliferação celular (c-Fos e 

SCGF), as proteínas de citoesqueleto (actina e tubulina), as 

proteínas envolvidas em estresse celular (GRP78 e Hsc70) e a 

proteína TCTP, classicamente reprimida em processos de reversão 

do fenótipo tumoral. 

 O uso de construções plasmideais e retrovirais permitiu a 

obtenção de populações celulares que super-expressam serpinb6 e 

a análise de fenótipo destas células indicou que serpinb6 também 

pode ter função citoprotetora em células ST1, o que a coloca junto 

com as proteínas GRP78 e Hsc70 identificadas, evidenciando a 

importância desta classe de proteínas no processo estudado. 
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ABSTRACT 
 

Control of tumor cell proliferation is an objective that has 

been pursued for decades, with modest or no success in the 

majority of the cases. Among the several kinds of tumors that 

develop in humans, some gliomas are considered the most fatal, 

due to the lack of alternatives for effective treatment. 

Anti-tumor agents, such as glucocorticoids (GC) or all-trans 

retinoic acid (ATRA) are used in combination with other drugs in 

some glioma cases. However, besides being very known molecules, 

their anti-tumor mechanism is not completely understood. 

In order to address this problem, our laboratory decided to 

isolate and characterize genes regulated by these agents, using 

cellular models, such as the C6 and ST1 rat glioma cell lines and the 

T98G and A172 human glioma models. 

The C6 cell line is fully transformed and tumoral in culture and 

responds to GC or ATRA treatment, showing growth inhibition and 

cell flattening. The ST1 variant is hyper-responsive to the treatment 

with GC and, apparently, more responsive to the treatment with 

ATRA, when compared to C6. Upon treatment with these agents, it 

undergoes a complete tumoral to normal phenotypic reversion, 

characterized by an increase in doubling time, decrease of 

saturation density in culture, recovery of dependence of serum 

factors for proliferation and anchorage for colony formation, besides 

inhability to form tumors in nude mice and morphological changes. 

Here we present the efforts undertaken towards better 

understanding of the molecular changes induced by ATRA in ST1 

cells. 

Aiming at the correlation of the data obtained from a rat 

model with human models, all the studies were performed in 

parallel with the T98G human glioma cell model. 

To this end, two study methodologies were applied: 
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a) proteomic analysis through bidimensional electrophoresis 

coupled to MALDI-TOF identification, to generate protein expression 

profiles in the presence and absence of ATRA, allowing comparison 

and identification of proteins modulated in the process; b) 

construction of plasmid and retroviral vectors to overexpress or 

block the expression of a serine protease inhibitor (serpinb6), 

previously described in the laboratory as being potentially involved 

in the process of tumoral to normal phenotypic reversion promoted 

by ATRA in ST1. 

 The proteomics approach allowed the identification of seven 

proteins potentially regulated by ATRA in ST1, such as the proteins 

involved in cell proliferation (c-Fos and SCGF), cytoskeleton 

organization (actin and tubulin), cellular stress (GRP78 and Hsc70) 

and the tumor related protein TCTP, classically repressed in tumoral 

to normal reversions, and related to the three groups of proteins 

mentioned above.  

 By using plasmid and retroviral vectors it was possible to 

obtain recombinant cell populations over-expressing serpinb6. The 

phenotype analysis of these populations indicated that serpinb6 can 

also have cell protection effects in ST1, which would classify it 

together with GRP78 and Hsc70 as an anti-stress protein 

highlighting the importance of this protein class in the process 

studied. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A glia e os gliomas 

O tecido cerebral é composto por dois tipos principais de 

células: os neurônios e a neuroglia (ou glia). A glia, por sua vez, é 

formada por quatro tipos de células: astrócitos, oligodendrócitos, 

ependimócitos e microglia. Os primeiros representam 50% das 

células da glia, enquanto os outros tipos celulares representam, 

respectivamente 40%, 5% e 5% [1]. O conjunto das células da glia 

constitui 90% das células cerebrais em humanos e 65% em 

roedores [2]. 

Diversos trabalhos recentes mostram uma função dinâmica 

para a glia, diferente da função apenas de sustentação que lhe era 

atribuída no passado. Cada vez fica mais claro seu papel em 

processos como desenvolvimento neuronal [3, 4], manutenção da 

função dos neurônios maduros e regeneração do Sistema Nervoso 

Central (SNC) [5, 6]. Alguns detalhes do processo de comunicação 

entre glia e neurônios já são conhecidos, porém ainda existe muito 

a ser explorado [7, 8].   

No processo de formação das células da glia, chamado de 

gliogênese, células primitivas do SNC geram células cada vez mais 

comprometidas com a formação das células maduras específicas. 

Classicamente, modelos de nervo óptico e medula espinal foram 

utilizados para descrever este processo, onde glioblastos dão 

origem a precursores de oligodendrócitos e de astrócitos. Os 

precursores de astrócitos originam os astrócitos do tipo 1 e os 

precursores de oligodendrócitos dão origem às células O2A, as quais 

são precursoras de oligodendrócitos maduros e astrócitos tipo 2 [9]. 

Estudos mostram a distribuição temporal da formação das células 

cerebrais, situando a formação da glia posteriormente à formação 

dos neurônios [10]. Marcadores moleculares específicos podem 
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identificar, de forma diferencial, algumas células precursoras e 

mesmo distinguir entre os astrócitos tipo 1 e 2 [11]. 

Os tumores de neuroglia, genericamente chamados de 

gliomas, apresentam diversos subtipos que incluem alguns dos 

tumores mais fatais que atingem a Humanidade [12-14]. 

 Com exceção de alguns tumores cerebrais benignos, que são 

passíveis de ressecção e de alguns tipos de gliomas sensíveis à 

quimioterapia e/ou radioterapia, pode-se afirmar que não há cura 

para estes tipos de tumores. Geralmente são tumores não 

metastáticos, porém há relato de casos raros em que metástases já 

foram encontradas [15]. Todo o esforço das equipes de médicos e 

cientistas é frequentemente direcionado apenas para o 

prolongamento da vida dos pacientes acometidos por gliomas. 

A utilização de uma terapia para a qual o tumor não responde 

não só permite o contínuo agravamento do quadro, como também 

debilita o paciente pela carga de substâncias tóxicas utilizadas sem 

benefício.  

Alguns tratamentos paliativos utilizam hormônios do tipo 

glicocorticóide [16], ou ainda retinóides, como fármacos 

secundários [17, 18], especialmente no caso de recidivas.  

Apesar destes tipos de tumores serem pouco diferenciados, 

ainda mantêm características que permitem sua classificação 

histológica, sendo este o método diagnóstico atualmente utilizado 

para escolha da terapia mais adequada e determinação do 

prognóstico [19]. Entretanto, a determinação do grau de 

malignidade pode variar com o observador, não garantindo a 

objetividade necessária para um diagnóstico preciso [20]. 

De acordo com a classificação histológica da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), os gliomas difusos apresentam quatro 

subtipos com características de astrócito (astrocitoma pilocítico, 

astrocitoma grau II, astrocitoma anaplásico e glioblastoma 

multiforme), dois subtipos com caracterísiticas de oligodendrócito 
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(oligodendroglioma grau II e oligodendroglioma anaplásico) e dois 

subtipos com caracterísiticas mistas de astrócitos e oligodendrócitos 

(oligoastrocitoma grau II e oligoastrocitoma anaplásico). 

Glioblastoma multiforme, a forma mais avançada, pode se originar 

de forma secundária, a partir de qualquer um dos tipos, ou mesmo 

se instalar como tumor primário, não passando pelos outros 

estágios [19]. 

A classificação histológica da OMS coloca em um mesmo 

grupo diversos tumores molecularmente distintos, por 

apresentarem características histológicas comuns. Esta classificação 

generalista mascara a individualidade molecular dos tumores, 

levando a equívocos na escolha da terapêutica mais adequada [21, 

22]. 

A caracterização molecular dos tumores, permitindo a 

identificação de marcadores para diagnóstico e prognóstico e de 

marcadores de resistência à terapias, é a única maneira de abordar 

eficientemente esta doença, que se apresenta de forma tão 

heterogênea e complexa na clínica [23, 24]. 

Um estudo de microarranjos de cDNA, feito com 53 tumores 

astrocíticos humanos, permitiu a identificação de padrões de 

expressão de alguns grupos de genes que são característicos para 

cada subtipo, sendo o grupo correspondente a proteínas envolvidas 

com angiogênese o de maior valor para o diagnóstico diferencial dos 

gliomas neste estudo [25]. 

 Utilizando a mesma técnica, outro estudo encontrou um grupo 

de 170 genes que foram utilizados, com sucesso, para a predição de 

classe e subtipo de glioma na população estudada [26, 27].  

 A disponibilidade de dados mais completos obtidos nos 

diversos projetos Genoma, e também nos bancos de SAGE, permite 

hoje a realização de trabalhos in silico para comparação do nível de 

expressão de genes de interesse entre diferentes bibliotecas, de 

forma virtual [28]. 
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Como citado anteriormente, alguns retinóides, como a forma 

all-trans do ácido retinóico (ATRA) são utilizados como adjuvantes 

no tratamento de gliomas, especialmente em casos de recidivas.  

Os retinóides foram inicialmente testados em diversas 

culturas de gliomas, onde apresentaram alta capacidade de inibição 

de crescimento em monocamada e suspensão [29, 30]. Esta 

observação fez com que retinóides passassem a ser utilizados em 

testes clínicos para este tipo de tumor [31-34]. 

Na clínica, os resultados não foram tão empolgantes quanto 

em cultura, pois ocorre o aparecimento de resistência [35]. Não se 

sabe se a resistência se dá pela indução de enzimas metabólicas 

que promovem a degradação do fármaco, ou pela seleção de clones 

resistentes. 

Outro ponto a ser considerado em protocolos que utilizam 

altas doses de retinóides por longo período de tempo é o 

aparecimento de efeitos adversos, especialmente na pele e mucosas 

[34, 36]. 

Retinóides são agentes pró-diferenciação, e como os tumores 

são geralmente menos diferenciados, esta classe de fármacos vem 

sendo utilizada com o intuito de promover diferenciação e bloquear 

o crescimento de alguns tumores, epecialmente os epiteliais, 

incluindo os tumores de cabeça e pescoço, e tumores não sólidos, 

como leucemias [37, 38]. 

A melhor eficiência destes fármacos é observada no 

tratamento de leucemia pró-mielocítica aguda [39, 40] 

acompanhado ou não de terapia com agentes citotóxicos [41, 42]  e 

na prevenção de câncer de pele [43, 44]. 

Formulações especiais de retinóides, para liberação 

prolongada e em sítios específicos, também vêm sendo 

desenvolvidas [45], mostrando ser este um agente bastante 

promissor para o tratamento de alguns tipos de câncer. 
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O melhor conhecimento da ação dos retinóides sobre os 

tumores, poderia melhorar sua eficiência de tratamento, através do 

desenho de moléculas mais específicas [46, 47].  

A utilização de ATRA em testes clínicos de diversos tumores e 

como adjuvante no tratamento de gliomas, mais o fato deste 

fármaco ser capaz de promover parada de crescimento na linhagem 

C6 de glioma de rato [48], levou-nos a buscar as bases moleculares 

de sua ação anti-tumoral.  

 

1.2. Modelos de estudo de glioma e a linhagem celular 

C6/ST1 

A utilização de modelos para o estudo de tumores específicos 

é de grande importância tanto nos estágios iniciais, quanto nos 

mais avançados das pesquisas sobre os aspectos moleculares 

destas alterações celulares, uma vez que estes sistemas controlados 

permitem a análise com número restrito de variáveis. Os modelos 

podem ser linhagens celulares ou animais geneticamente 

modificados, dependendo do tipo de pesquisa em curso [49]. 

Ultimamente, diversos modelos celulares para tumores 

cerebrais têm sido desenvolvidos, através de diferentes estratégias 

de manipulação genética, de modo a produzir as mesmas mutações 

conhecidas para tumores humanos. Com estes modelos torna-se 

possível discriminar mutações que têm relação direta com a origem 

do tumor, de mutações resultantes da progressão tumoral [50-52]. 

Alguns modelos celulares existentes foram gerados com a 

utilização de agentes mutagênicos inespecíficos, como substâncias 

químicas e radiação, ou foram obtidos por cultura primária de 

tumores detectados em animais, e também em humanos, na rotina 

clínica. A origem molecular destes modelos é geralmente obscura e 

seu estudo representa, de forma fiel, a problemática enfrentada 

pelos oncologistas para o tratamento dos tumores [53, 54]. 
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O tratamento destes modelos celulares em cultura, com 

agentes potencialmente anti-tumorais é capaz de induzir o processo 

de reversão destas células tumorais para normais, ou pelo menos, 

alterar parâmetros de malignidade, fazendo com que se aproximem 

da normalidade, simulando o que ocorre nos pacientes nos casos de 

tratamento efetivo e servindo de modelo para o teste de novos 

fármacos [55-58]. 

Múltiplas abordagens podem ser utilizadas para o estudo de 

tumores através de modelos celulares. No caso de já se dispor de 

candidatos a oncogenes ou genes supressores de tumor 

responsáveis pelo fenótipo malígno de uma determinada linhagem 

celular, pode-se imaginar estratégias para corrigir especificamente 

os defeitos genéticos e observar como tais manipulações afetam o 

comportamento maligno destas células. Assim, por exemplo, 

anticorpos, substâncias químicas, mutantes dominante-negativos, 

ou inibição de expressão gênica através de técnicas como antisense 

ou RNA de interferência, são utilizadas para verificar se induzem a 

reversão fenotípica, inibem o crescimento, ou causam alguma 

alteração significativa no comportamento celular [59, 60]. No caso 

de células com mutações em genes supressores de tumor, a 

reposição de genes intactos deve ser feita para avaliar se a 

inativação destes genes contribui para o fenótipo maligno [61-64]. 

Em nosso laboratório, utilizamos como modelo para o estudo 

de gliomas, principalmente a linhagem celular ST1, a qual foi 

derivada da linhagem C6 de glioma de rato [53].  

A linhagem polimórfica C6 foi obtida a partir de um glioma de 

rato induzido quimicamente com o agente mutagênico 

metilnitrosouréia. A linhagem C6 apresenta características de 

células transformadas e tumorais em cultura, e responde a GC, ou 

ATRA, com inibição de crescimento e achatamento celular. A 

linhagem ST1, variante derivado da C6, é hiper-responsiva ao 

tratamento com GC e, aparentemente, mais responsiva ao 

 - 6 -  



INTRODUÇÃO 

tratamento com ATRA, passando por um processo de completa 

reversão fenotípica tumoral-normal, devido ao expressivo aumento 

do tempo de dobramento, diminuição da densidade de saturação, 

recuperação da dependência de fatores de crescimento presentes 

no soro fetal bovino e da dependência de ancoragem para 

proliferação, além de perda do potencial tumorigênico, e alterações 

morfológicas, como um maior achatamento celular e reorganização 

em feixes paralelos, que a aproximam do fenótipo normal [55, 56]. 

O fato de ST1 não ser polimórfica como C6 também é uma 

vantagem para sua utilização como modelo celular.  

Estudos mostram a capacidade de células C6 de expressar 

tanto marcadores moleculares de astrócitos quanto de 

oligodendrócitos, quando tratadas com AMPc ou ATRA, sugerindo 

sua semelhança com as células O2A [65]. 

 Utilizando o modelo celular ST1, é possível analisar o efeito do 

tratamento com ATRA, visando encontrar moléculas que estejam 

presentes em apenas uma das condições, evidenciando tanto 

potenciais marcadores tumorais, quanto importantes alvos para 

terapia. 

O modelo celular ST1 vem sendo estudado pelo nosso grupo 

nos últimos 20 anos, através de diferentes técnicas, com os 

objetivos acima citados [66, 67]. A maioria dos projetos 

desenvolvidos, se baseiam em técnicas de análise de RNA 

mensageiro, sendo esta uma das formas de fazer inferências sobre 

a expressão protéica em células e tecidos.  

No presente trabalho, análise proteômica através de 

eletroforese bidimensional e espectrometria de massa foi utilizada 

para comparar os perfis de expressão protéica das células ST1 

tratadas com ATRA com o aquele das células não tratadas, de modo 

a encontrar proteínas cuja expressão é regulada pelo tratamento. 

Em paralelo, as células de glioma humano T98G foram utilizadas 

com o mesmo objetivo.  
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Estes modelos celulares foram utilizados ainda, para 

transfecção e/ou infecção com construções específicas que 

modulam a expressão de um gene previamente identificado em 

nosso laboratório, como potencialmente envolvido no processo de 

reversão fenotípica tumoral-normal induzido por ATRA em ST1. 

Ensaios funcionais foram realizados para verficiar alterações de 

comportamento nas populações celulares geradas. 

 

1.3. Ácido Retinóico 

 Os retinóides naturais correspondem a uma classe de 

moléculas formadas pela junção de quatro unidades de isoprenóides 

na orientação cabeça-cauda. O termo vitamina A é utilizado para 

descrever os retinóides que qualitativamente têm a mesma 

atividade biológica do retinol, sendo o ácido retinóico um dos seus 

derivados. No caso dos seres humanos, toda a vitamina A é obtida 

através da alimentação, principalmente nas formas de retinil ésteres 

de retinol ou de carotenóides precursores. Apenas uma pequena 

parcela é absorvida na forma de retinol e ácido retinóico. Nas 

células do intestino, o retinil éster é hidrolisado a retinol, pela ação 

de hidrolases específicas. Através de reações enzimáticas, os 

carotenóides também são convertidos a retinol, e este retinol 

proveniente da alimentação, mais o proveniente da hidrólise de 

ésteres, é re-esterificado e empacotado com outros lipídios, na 

forma de quilomícrons. Os quilomícrons são transportados via linfa, 

sendo captados principalmente pelo fígado. No fígado, os retinil 

ésteres são convertidos novamente a acetato de retinol, o qual pode 

ser estocado nas células esteladas hepáticas, ou secretado para o 

sangue, onde se encontra ligado à proteína ligante de retinol (RBP) 

[68] 

 A vitamina A, necessária para a maior parte dos tecidos, é 

obtida por captura da RBP da circulação. O acetato de retinol é 
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então oxidado a retinal e, subseqüentemente, a ácido retinóico pela 

ação de desidrogenases.  

 Tanto o acetato de retinol quanto o ácido retinóico são pouco 

hidrossolúveis, e permanecem ligados a proteínas específicas 

durante estas reações de oxidação. Estas proteínas são as proteínas 

ligantes de retinol (CRBP I, II e III) e as proteínas ligantes de ácido 

retinóico (CRABP I e II) [69]. 

 Em humanos, a forma all-trans do ácido retinóico (ATRA) é o 

derivado de vitamina A que atua de maneira mais expressiva na 

modulação gênica, através da transativação dos receptores de ácido 

retinóico. Porém, outras formas isoméricas podem ser geradas, 

como o ácido retinóico 9-cis e o ácido retinóico 13-cis. Estas formas 

podem ser produzidas pelo metabolismo de carotenóides 9-cis e 13-

cis, ou a partir da isomerização de ATRA [70]. A concentração 

plasmática de ATRA varia de 4 a 14nM.  

 Os receptores de ácido retinóico são membros da família dos 

receptores heterodiméricos nucleares não esteroídicos, possuindo 

atividades de ligação ao DNA e de transativação. Estes 

heterodímeros são formados por duas famílias de proteínas: RAR e 

RXR, sendo que cada uma destas famílias possui três diferentes 

membros (α, β e γ) e diversas isoformas. A família RAR se liga tanto 

a ATRA quanto ao ácido retinóico 9-cis, enquanto que a RXR se liga 

apenas ácido retinóico 9-cis [71, 72]. 

 Além de formar dímero com RAR, a família RXR pode ainda se 

unir com outros receptores nucleares, como o do hormônio 

tireoideano e o receptor de vitamina D [73]. 

 Cada complexo de receptores que se unem em heterodímeros 

parece desempenhar funções diferentes, o que é sugerido pelo fato 

dos transcritos de cada receptor possuírem uma distribuição 

espaço-temporal específica durante a embriogênese e também, no 

indivíduo adulto [74]. 
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 O fato de existirem diversos derivados diferentes do ácido 

retinóico, as múltiplas possibilidades de combinações de receptores 

e a interação com outras vias, tornam o estudo de sua via, bem 

como de seu mecanismo de ação como anti-tumoral, bastante 

complexos. 

 Diversos trabalhos já foram publicados listando genes 

regulados por ácido retinóico em diferentes sistemas. Estas listas 

comumente incluem genes envolvidos com metabolismo de 

retinóides, sua via de sinalização, e outros genes de funções 

bastante variadas, como fatores de transcrição, hormônios, 

receptores de neurotransmissores, moléculas de adesão e outros, 

evidenciando o amplo espectro de ação desta classe de moléculas 

[75-79]. 

 Tem sido postulado que alguns dos efeitos de inibição de 

crescimento celular por ácido retinóico sejam devidos à sua 

capacidade de inibir a atividade do complexo AP-1 [80]. Entretanto, 

em alguns modelos celulares, o tratamento com ácido retinóico 

promove aumento da atividade deste complexo protéico 

classicamente descrito como estando envolvido na indução da 

proliferação celular [81]. 

 Outros pontos do ciclo celular nos quais o tratamento com 

ácido retinóico pode atuar vêm sendo identificados [82]. Células da 

linhagem mielocítica e linfócitos B, quando são tratadas com ácido 

retinóico, sofrem diversas alterações em componentes do ciclo 

celular, tais como: redução da expressão de c-myc, redução da 

expressão das ciclinas A e E, aumento da expressão de p21 e 

redução da fosforilação de Rb [83]. Em células de neuroblastoma, o 

tratamento com ácido retinóico promove indução de p18, redução 

de ciclina D1 e redução de CDKs (quinases dependentes de ciclina) 

[84]. 

 A redução da ciclina D1 pelo tratamento com ácido retinóico 

parece envolver um mecanismo específico de proteólise que é 

 - 10 -  



INTRODUÇÃO 

induzido por ubiquitinação, sendo este um dos mecanismos que 

vêm sendo propostos como sendo responsáveis pelos efeitos anti-

câncer de ácido retinóico, gerando um atraso na transição G1-S do 

ciclo celular e permitindo reparo do DNA mutageneizado antes da 

progressão no ciclo [85, 86]. 

Nem mesmo sobre a dose a ser utilizada nos tratamento há 

um consenso. Apesar de altas concentrações de retinóides (1 a 

10µM) serem utilizadas no tratamento de diversos tumores, doses 

muito menores de ATRA, da ordem de 100 a 500nM, se mostraram 

eficientes para o tratamento de meduloblastoma, sendo capazes de 

induzir apoptose por ativação de caspase-3 [87]. 

 Mesmo conhecendo alguns dos componentes envolvidos com 

a sinalização dos retinóides, o conhecimento completo das vias que 

envolvem a ação destas moléculas, ainda está longe de ser 

alcançado [88]. Este conhecimento permitiria o desenho racional de 

fármacos mais específicos que atuassem apenas em algumas vias 

de interesse, diminuindo assim os efeitos adversos tão comuns nos 

tratamentos com este fármaco [89-91]. 

   

1.4. Proteoma 

 Na última década, pode-se observar um grande avanço na 

área de Biologia Molecular, com o desenvolvimento dos diversos 

Projetos Genoma [92-95]. Entretanto, ao contrário do que muitos 

esperavam, as informações geradas nestes projetos, não foram 

suficientes para decifrar o funcionamento das células, ou mesmo 

identificar todos os genes existentes, mas serviram de base para a 

formulação de novas questões. Para responder estas questões, 

surgidas neste período conhecido como “Era Pós-Genômica”, 

metodologias clássicas como a eletroforese bidimensional, 

cromatografias e técnicas baseadas em marcação com anticorpos, 

vêm sendo associadas com técnicas modernas, que permitem a 

identificação de proteínas por espectrometria de massa, de diversos 
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tipos, por exemplo. A estes estudos, cujos objetivos são descrever 

as proteínas em seu contexto, através da determinação de 

estrutura, modificação pós-tradução, localização celular, interação 

com outras moléculas e expressão relativa, deu-se o nome de 

Proteoma [96-98]. 

 Proteoma não é uma técnica, mas um conceito que envolve 

dezenas de técnicas e metodologias diferentes e complementares 

[99]. 

 Estudar proteínas envolve dificuldades que não estão 

presentes no estudo dos ácidos nucléicos, uma vez que a 

diversidade de estruturas possíveis para estas é bem maior do que 

para o DNA e o RNA, devido à maior variedade de possíveis 

unidades formadoras nas proteínas, sendo pelo menos vinte tipos 

de aminoácidos, contra apenas quatro tipos de nucleotídeos 

diferentes. Esta diferença de diversidade faz com que as moléculas 

de ácido nucléico sejam físico-quimicamente muito uniformes, 

comportando-se da mesma forma frente a qualquer técnica 

aplicada. Já as proteínas, se agrupam em diversas classes de 

estruturas que podem ser físico-quimicamente muito distintas, 

devendo haver uma adequação da técnica para o estudo de cada 

classe, o que dificulta a automatização e a realização de estudos em 

larga escala. 

 Com base nesta dificuldade, o estudo do RNA mensageiro 

como base de inferência para proteínas, em projetos chamados de 

Transcriptoma, vem sendo realizado [100]. Porém, a abundância 

relativa de RNA mensageiro nem sempre se correlaciona 

perfeitamente com a abundância protéica relativa [101]. Além 

disso, a seqüência primária pouco informa sobre a localização 

celular ou modificações pós-traducionais, e ainda, algumas 

amostras biológicas importantes e de interesse, para diagnóstico, 

não contêm RNA, como é o caso do liquído cefalorraquidiano e do 

líquido amniótico [102, 103]. 
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 Recentemente, um progresso importante pode ser visto no 

campo da Proteômica, com o desenvolvimento de métodos 

alternativos para separação e identificação de proteínas. Exemplos 

destes avanços são: tecnologias baseadas em chips, nos chamados 

arrays de proteína [104], a análise direta de complexos protéicos 

por espectrometria de massa [105, 106], o uso de tags de afinidade 

[107], sistemas como duplo híbrido em levedura [108], entre 

outros. 

Entre todas as técnicas de Proteoma de uso atual, a mais 

utilizada é a eletroforese bidimensional (2D-PAGE), acoplada a 

espectrometria de massa do tipo MALDI-TOF. O principal requisito 

para todas estas técnicas é que seja possível separar, visualizar e 

analisar de forma reprodutível, misturas complexas de proteínas, 

obtidas a partir de células, tecidos ou organismos. 

 A eletroforese bidimensional utilizando matriz gelificada, 

assim como é utilizada atualmente, foi desenvolvida por O’Farrell, 

em 1975 [109], para a separação de proteínas de Escherichia coli, 

permanecendo até hoje como a técnica central utilizada nos 

diversos projetos Proteoma, devido à sua alta resolução, 

possibilidade de vizualização e relativa facilidade de identificação 

das proteínas [110]. 

 Esta técnica é chamada de bidimensional porque separa as 

proteínas de uma mistura complexa com base em dois parâmetros: 

carga elétrica (ponto isoelétrico), na chamada isoeletrofocalização, 

ou primeira dimensão; e tamanho (massa molecular relativa), na 

segunda dimensão. 

 A isoeletrofocalização consiste em separar as proteínas pelo 

seu ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico de uma proteína é o valor 

de pH no qual a sua carga elétrica líquida é zero. A carga líquida das 

proteínas varia de acordo com o pH do meio onde ela se encontra 

porque o pH do meio determina o nível de protonação das cadeias 

laterais dos aminoácidos. A carga líquida da proteína é zero quando 
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há um equilíbrio absoluto entre as cargas elétricas das cadeias 

laterais dos aminoácidos que a formam. 

 Quando a mistura de proteínas a ser analisada é aplicada 

sobre uma fita de poliacrilamida contendo variações de pH em 

gradiente e esta fita é submetida a um campo elétrico, as proteínas 

migram até encontrarem a região da fita em que o pH corresponde 

ao seu ponto isoelétrico e aí se depositam, desde que as proteínas 

não estejam solubilizadas em tampão contendo detergentes com 

carga, um cuidado importante a ser tomado [111].  

Um avanço importante na técnica de isoeletrofocalização foi 

obtido com a possibilidade de imobilização do gradiente de pH de 

forma regional na fita de poliacrilamida utilizada para a primeira 

dimensão. Esta imobilização é feita através do acoplamento químico 

entre a poliacrilamida e moléculas orgânicas pequenas e 

carregadas, chamadas de anfolitos. Desta forma, o gradiente de pH 

é mantido durante toda a isoeletrofocalização, garantindo maior 

reprodutibilidade, o que não era possível quando anfolitos livres 

eram utilizados [110]. 

Após a primeira dimensão, a fita é equilibrada em tampão 

contendo SDS, para que as proteínas isoeletrofocalizadas adquiram 

carga negativa sendo, então, submetida à segunda dimensão, que 

ocorre exatamente como uma eletroforese em gel de poliacrilamida 

(PAGE), com a única diferença de que a fita isoeletrofocalizada é 

colocada horizontalmente no lugar onde seriam aplicadas as 

amostras. 

Após a separação, as proteínas do perfil bidimensional são 

coradas, os perfis são escaneados em equipamentos específicos 

(escaner de transmitância de braço duplo) e a análise comparativa 

pode ser feita de forma manual ou semi-automática com o auxílio 

de programas específicos. 

A identificação das proteínas de interesse é geralmente feita 

através de espectrometria de massa, sendo a espectrometria de 
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massa do tipo MALDI-TOF a mais comumente utilizada, embora 

diversas outras existam [97]. Para a realização desta técnica, as 

proteínas contidas em um único spot excisado do gel, são 

descoradas e digeridas com tripsina in gel, gerando os fragmentos 

trípticos (peptídeos clivados por tripsina), que são extraídos com 

solvente orgânico (diferentes proporções de acetonitrila e ácido 

trifluoroacético) do gel e cuja massa é determinada na análise. 

Neste tipo de análise, os fragmentos trípticos são misturados com 

uma matriz orgânica (ácido alfa-ciano-4-hidróxi-cinâmico) e 

cristalizados sobre uma placa de aço. Esta placa é introduzida no 

equipamento e irradiada por um feixe de raio laser, que faz com 

que a matriz se aqueça, sofra expansão e de início ao processo de 

desorção. Nestas condições, os fragmentos trípticos adquirem 

carga, em fase gasosa e por intensa diferença de potencial, sofrem 

desorção a partir de uma origem física comum (MALDI- Matrix 

Assisted Laser Desorption Ionization), sendo lançados através de 

um tubo de distância conhecida, por onde “voam” até um detector. 

O tempo que levam para atravessar este percurso (TOF – Time Of 

Flight) é utilizado para o cálculo de suas massas. O resultado é um 

espectro exibindo no eixo X a relação massa/carga (M/z) dos 

fragmentos trípticos encontrados e no eixo Y, sua intensidade 

relativa. Este tipo de espectro é chamado de mass fingerprinting por 

ser específico para cada proteína analisada. As informações obtidas 

no espectro podem ser consultadas em bancos de dados para a 

identificação da proteína de interesse [111, 112]. 

Diversos trabalhos têm sido publicados mostrando a aplicação 

desta metodologia. Recentemente, foi realizado um estudo 

comparando astrócitos humanos fetais normais com linhagens de 

glioblastoma multiforme humano (U87MG), utilizando 2D-PAGE e 

MALDI-TOF [113], tendo sido possível identificar 52 proteínas com 

expressão diferencial entre as amostras. Dentre estas, apenas 

quatro proteínas foram submetidas à outras técnicas para 
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confirmação, o que ainda é a etapa limitante, devido à dificuldade 

de obtenção de anticorpos para todas as proteínas de interesse. 

 Outro trabalho mostra a possibilidade de fazer estudo 

comparativo do líquido cefalorraquidiano de individuos saudáveis, e 

pacientes acometidos por gliomas, tendo sido possível encontrar 

potenciais marcadores tumorais, utilizando amostras de obtenção 

relativamente fácil em procedimento pouco invasivo [114]. 

 Um estudo proteômico comparando tecido tumoral (glioma) 

com tecido de cérebro normal, encontrou cerca de 15 proteínas 

diferencialmente expressas, sendo algumas relacionadas com 

modulação de citoesqueleto [115].  

 A metodologia proteômica foi escolhida para ser utilizada 

neste trabalho de tese, devido às vantagens descritas e à descrição 

na literatura da aplicação desta técnica para a busca de respostas 

semelhantes às de nosso interesse. 

 Em paralelo a esta metodologia foram utilizadas técnicas de 

Genoma Funcional, para caracterização da função de um gene de 

interesse na reversão fenotípica do modelo celular estudado. Trata-

se de um novo membro da família das serpinas, identificado como 

induzido por ATRA em ST1 após 10h de tratamento. O enfoque de 

Proteoma e Genoma Funcional vem sendo aplicado de forma 

expressiva para a compreensão do funcionamento celular nesta era 

pós-genômica, resultando em avanços de conhecimento 

importantes. 

 

1.5. Inibidores de Serina Protease (Serpinas) 

No presente trabalho é descrita a análise funcional de um dos 

genes isolados previamente em nosso laboratório como sendo 

regulados por ATRA em células ST1 [116]. Trata-se do gene 

serpinb6 de rato (gi:40018547), conhecido como spi3 em 

camundongo (gi:818902) e PI(6) em humanos (gi:41152085). Este 

gene foi isolado, através da técnica de hibridização subtrativa 
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acoplada a PCR supressivo (SSH) verificando-se que sua expressão 

era induzida pelo tratamento com 10-5M ATRA por 10h.  

Serpinb6 pertence à família das serpinas, inibidores de serina 

protease, uma família de proteínas estruturalmente relacionadas, 

que regulam a atividade de proteínas serina protease, envolvidas 

em processos como coagulação, fibrinólise, fixação de 

complemento, implantação de embrião, apoptose, regeneração e 

degeneração neuronal, entre outros processos ainda pouco 

conhecidos [117, 118]. Os membros desta família incluem o gene 

supressor de tumor maspina, o antígeno de carcinoma de célula 

escamosa SCCA-1, entre outros [118, 119]. 

São poucos os trabalhos realizados com serpinb6, e um dos 

poucos dados da literatura indicam que IL-1 induz sua expressão 

em células beta de ilhota de rato. Através do tratamento com 

actinomicina D e cicloheximida foi verificado que não se trata de um 

processo de indução primária. O uso de um inibidor específico de 

NF-κB, mostrou que a resposta de serpinb6 à IL-1 é dependente 

deste fator de transcrição nuclear. Elementos responsivos à NF-κB 

foram encontrados no promotor de serpinb6 [120]. Um aumento 

de serpinb6 foi observado em processos inflamatórios de fígado de 

rato. IL-6 se mostrou um importante ativador da expressão de 

serpinb6 em hepatócitos primários e hepatomas de rato, sendo que 

seu nível de expressão é aumentado pelo uso de dexametasona. 

Elementos responsivos a glicocorticóides parecem estar presentes 

no promotor de serpinb6 [121], indicando que este gene pode ser 

importante em processos inflamatórios e de transformação maligna.   

Como ainda há poucos trabalhos sobre serpinb6 na literatura, 

muito de sua função é inferida a partir de trabalhos realizados com 

seus homólogos PI-6 humano e spi3 de camundongo. A identidade 

entre as proteínas serpinb6 e hPI(6) é de 67% e a similaridade 

chega a 77%. Entre serpinb6 e spi3, a identidade é de 76% e a 

similaridade é de 82%. 
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Processos de lesão cerebral, como isquemia, promovem o 

aumento do nível de transcrição de spi3 [122]. Foi verificado, em 

extratos de tecido nervoso central, que spi3 é co-precipitado com 

neuropsina, uma serina protease extracelular com estrutura 

quimérica semelhante à tripsina e NGF-γ, envolvida com alterações 

de plasticidade dependente de atividade em neurônios. Uma das 

hipóteses propostas é que spi3 inibiria neuropsina antes da sua 

secreção, uma vez que a localização celular destes é diferente 

[123]. 

Atualmente, a ação de spi3 como inibidor de neuropsina em 

tecido nervoso e inibidor de catepsina G em granulócitos já foi 

comprovada. Os dados obtidos até o momento na literatura, 

permitem inferir que esta proteína abundantemente expressa em 

diversos tecidos e de localização nucleocitoplasmática, esteja 

envolvida com mecanismos de proteção celular durante a liberação 

ectópica de proteases, como ocorre em processos de estresse 

celular, como infecções e isquemias [124-126]. 

 A construção de um camundongo knock-out para spi3 não 

mostrou alteração fenotípica alguma no animal, além de uma 

discreta sensibilidade à infecção por Candida albicans. Entretanto, 

posteriormente observou-se que estes animais knock-out para spi3 

eram super-produtores de outras serpinas e poderia estar havendo 

efeito compensatório [124]. 

As serpinas, em geral, não possuem seqüência convencional 

sinalizadora para glicosilação e secreção, porém são glicosiladas e 

secretadas mediante estímulos específicos. O mesmo não ocorre 

com PI-6. Assim como todos os membros da família, este não 

possui sinal para secreção, porém, ao contrário dos outros 

membros, permanece retido no citoplasma, o que sugere a 

descoberta de uma nova classe de serpinas [117]. 

O tratamento com agentes como éster de forbol, TNF-α e 

análogos de AMPc, que estimulam a secreção de serpinas, não é 
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capaz de promover a secreção de PI-6. Uma construção que 

adiciona um peptídeo sinal convencional para secreção em PI-6 

resultou em uma proteína glicosilada que permanece retida no 

retículo endoplasmático, sendo incapaz de prosseguir pela via 

retículo endoplasmático – complexo de Golgi, gerando uma proteína 

sem função biológica in vitro [117] 

Recentemente, PI-6 foi encontrado em um complexo com 

calicreína humana 2 (hK2) que tem sua expressão aumentada em 

tecido prostático tumoral, sendo este complexo um importante 

marcador tumoral específico para este tecido. Acredita-se que este 

complexo se forme quando PI-6 é liberado para o meio extracelular 

por células degeneradas [127, 128] 

PI-6 humano também é bastante expresso em células 

epiteliais, estando envolvido com o processo de diferenciação de 

queratinócitos e sendo modulado, também, em processos 

patológicos da pele [129]. 

 O interesse pela análise funcional deste gene, em meio a 

outras possibilidades de genes igualmente isolados no laboratório 

como sendo induzidos por ATRA, foi o fato de outros membros da 

família das serpinas, como a maspina, estarem intimamente 

relacionados com o desenvolvimento de tumores [130]. 

 Maspina apresenta expressão desregulada em muitos casos 

de câncer, principalmente de mama, estando associada à motilidade 

celular e conseqüentemente à invasividade tumoral, interagindo 

primariamente com p53, o que sugere que deva ser importante no 

processo de tumorigênese de outros tecidos também [131, 132] 

 Anti-trombina, um outro membro da família das serpinas, foi 

recentemente evidenciado como inibidor de angiogênese e 

crescimento tumoral, sendo sua expressão gradualmente perdida ao 

longo da evolução de tumores de próstata, chegando a desaparecer 

em tumores de alto grau, classificados pela escala de Gleason 

[133]. 
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 Outras serpinas recentemente descobertas, como a 

calistatina, também têm se mostrado potentes inibidores de 

angiogênese e crescimento tumoral, tanto in vitro quanto in vivo 

[134]. 

 No presente trabalho, a porção codificante completa de 

serpinb6, e um fragmento antisense da porção 5’ deste gene foram 

clonadas em vetor plasmideal e/ou retroviral para análise de sua 

função em células ST1 e T98G. O homólogo humano também foi 

clonado com sucesso. 
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2. RACIONAL 

A forma all-trans do ácido retinóico (ATRA) é utilizada como 

adjuvante no tratamento de alguns tipos de glioma por apresentar 

propriedades anti-tumorais. No entanto, o mecanismo de ação 

deste fármaco ainda não foi totalmente esclarecido. A identificação 

de proteínas reguladas por ATRA durante o tratamento de linhagens 

celulares utilizadas como modelo de glioma, deve contribuir para a 

compreensão do papel anti-tumoral deste fármaco. Estudos prévios 

do nosso grupo mostraram a regulação específica de alguns genes 

em células ST1 por ATRA, através das metodologias de SSH e RDA. 

Entre estes genes, foi identificado um novo membro da família das 

serpinas, chamado serpinb6, cuja expressão é induzida em células 

ST1 após 10h de tratamento com 10-5M ATRA. Com base nestas 

informações, foram delimitados os objetivos deste trabalho. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

Revelar as bases moleculares da ação anti-tumoral de ATRA, 

através da utilização de técnicas de Proteoma e de Genoma 

Funcional, bem como encontrar marcadores moleculares para 

diagnóstico, prognóstico e potenciais alvos para terapia de gliomas. 
 

 

 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar as alterações induzidas por ATRA sobre o perfil 

proteômico das células ST1 de glioma de rato e T98G de glioma 

humano, através de 2D-PAGE e MALDI-TOF. 

b) Verificar o nível de expressão do gene serpinb6 ou do seu 

homólogo humano hPI(6), induzido por ATRA, no modelos celulares 

de glioma de rato C6 e ST1, e nos modelos de glioma humano T98G 

e A172, através de Northern blot e Real Time PCR. 

c) Gerar construções plasmideais e retrovirais para modular o 

nível de expressão do gene serpinb6 através de transferência gênica 

para ST1 e T98G, e investigar o papel da proteína correspondente, 

utilizando diferentes ensaios celulares, com enfoque de genômica 

funcional. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Materiais 

 

4.1.1. Plasmídeos 

 

pENTER 2B (Invitrogen) 

Vetor de entrada do Sistema Gateway (Invitrogen), onde os 

insertos são inicialmente clonados, para em seguida serem 

transpostos para os vetores de expressão 
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pDest12.2 (Invitrogen) 

Vetor de expressão em células de mamífero do Sistema Gateway 

(Invitrogen) 
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pLPCX (Clontech) 

Vetor retroviral de expressão em células de mamífero 
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4.1.2. Construções geradas no presente trabalho 

 

pENTR 2B-serpinb6 

Porção codificante completa de serpinb6 de rato clonado em 

pENTR 2B 

 
pENTR 2B-serpinb6-mut 

Porção codificante completa de serpinb6 de rato, contendo 5 

mutações, clonado em pENTER 2B 

 
pDEST12.2-serpinb6-mut 

Porção codificante completa de serpinb6 de rato, contendo 5 

mutações, clonado em pDest12.2 

 
pDEST12.2-neg 

Vetor pDEST12.2 sem inserto e com o gene tóxico para 

bactérias deletado, utilizado como controle negativo 

 

pLPCX–neg 

 Vetor pLPCX vazio, utilizado como controle negativo 

 

pLPCX–serpinb6 

Porção codificante completa de serpinb6 de rato clonado em 

pLPCX 

 
PLPCX-serpinb6-mut 

 Porção codificante completa de serpinb6 de rato, contendo 5 

mutações, clonado em pLPCX. 

 

pLPCX–serpinb6–AS 

Fragmento antisense da região 5’ de serpinb6 de rato, 

clonado em pLPCX 
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pLPCX–hPI(6) 

Porção codificante completa de hPI(6) clonado em pLPCX 

 
pLPCX–hPI(6)-AS 

Fragmento antisense da região 5’ de hPI(6), clonado em 

pLPCX 

 

pLPCX–EGFP 

Porção codificante completa da proteína EGFP clonada em 

pLPCX 

 

4.1.3. Linhagens celulares 

 

C6: linhagem celular de glioma de rato induzido quimicamente por 

metilnitrosouréia, responsiva ao tratamento com glicocorticóide e 

ácido retinóico, sofrendo inibição de crescimento (ATCC number: 

CCL 107) [53]. 

 

ST1: linhagem celular derivada de C6, a qual é hiper-responsiva ao 

tratamento com glicocorticóides e responsiva ao tratamento com 

ácido retinóico, sofrendo reversão fenotípica tumoral-normal por 

ação destes fármacos. Obtida em nosso laboratório [56]. 

 

T98G: linhagem celular derivada de glioblastoma multiforme 

humano, independente de ancoragem para crescimento e incapaz 

de gerar tumor in vivo (ATCC number: CRL 1690) [135]. 

 

A172: linhagem celular derivada de glioblastoma multiforme 

humano independente de ancoragem para crescimento e incapaz de 

gerar tumor in vivo (ATCC number: CRL 1620) [136]. 
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φnx-AMPHO: linhagem celular empacotadora anfotrópica, derivada 

da linhagem de rim embrionário humano transformada 293-T, 

fornecida pelo Dr. Gary Nolan – Universidade de Stanford, CA, USA. 

NIH-3T3: linhagem celular derivada de fibroblasto de embrião de 

camundongo Swiss do NIH – National Institutes of Health (ATCC 

number:CRL 1658) [137] 

 

4.1.4. Soluções e meios de cultura para células de mamífero 

 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium (Gibco BRL – Life 

Technologies) 

 

SFB: soro fetal bovino (Cultilab) 

 

PBSA: solução salina (phosphate buffered saline), sem cálcio ou 

magnésio, tamponada em pH 7,2 composta por NaCl 140mM, KCl 

2,7mM, Na2HPO4 8mM e KH2PO4 1,5mM. 

 

tripsina: (ICN Pharmaceuticals Inc.; Gibco Limited) 

 

4.1.5. Meio de cultura e suplementos para bactérias 

 

LB: meio de Luria-Bertani, contendo 1% triptona; 0,5% extrato de 

levedura; 1% NaCl, pH 7,5. 

 

LB-ágar: meio LB contendo 1,5% de ágar, para cultivo em placas. 

 

Ampicilina: solução estoque 100mg/mL, em água. 

 

Cloranfenicol: solução estoque 34mg/mL em etanol. 

 

Kanamicina: solução estoque 50mg/mL em água. 
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4.1.6. Isótopos radioativos 

 

[α32P] dCTP (3.000Ci/mmol) (Amersham International pIc, 

Buckinghamshire, Inglaterra) 

 

solução de timidina tritiada (20X concentrada) – (5µCi/mL de 

timidina radioativa; 2x10-6M de timidina fria) (Amersham 

International pIc, Buckinghamshire, Inglaterra) 

 

metionina 35S (1.000Ci/mmol) (Amersham Biosciences) 

 

4.1.7. Reagentes 

 

Ácido retinóico, Iodoacetamida, Puromicina, Geneticina, 

Higromicina (Sigma) 

Uréia, CHAPS, DTT, Pharmalytes pH 3-10 (Amersham 

Biosciences) 

 

4.1.8. Material para eletroforese bidimensional 

Unidade horizontal de eletroforese Multiphor II, Unidade vertical de 

eletroforese Ettan Dalt Six, Fonte de energia EPS 3500XL, 

Circulador termostático Multitemp II, Reswelling tray, Immobiline 

DryStrips pH 3-10 NL 18cm e pH 3-10 L 11cm, ExcelGel SDS 

gradiente 8-18% e homogêneo 12.5%, ExcelGel SDS buffer strips 

(Amersham Biosciences). 

 

4.1.9. Soluções 

 As soluções utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho 

foram preparadas a partir de reagentes de grau de pureza 

adequados, segundo especificações de manuais de laboratório [138, 

139]. 
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Tampão de amostra para DNA: formamida deionizada 98%; 

EDTA 10mM; xileno cianol 0,025%; azul de bromofenol 0,025%. 

 

TBE (5X): Tris 446mM; ácido bórico 445mM; EDTA 10mM; pH 8,0. 

Utilizado na concentração 1X para corrida de gel de agarose. 

 

TE: Tris-HCl 10mM; EDTA 1mM; pH 8,0. 

 

Tampão de lise celular para eletroforese bidimensional: uréia 

9M; CHAPS 2%; DTT 50mM; Pharmalytes pH 3-10 1,5%. 

 

Tampão de reidratação das fitas de gel da primeira 

dimensão: uréia 8M; CHAPS 2%; Pharmalytes pH 3-10 0,5%; DTT 

13mM; traços de azul de bromofenol. 

 

Tampão I de equilibrio das fitas em SDS: Tris-HCl pH 6,8 

50mM; uréia 6M; glicerol 30%; SDS 1%; DTT 2,5mg/mL. 

 

Tampão II de equilibrio das fitas em SDS: Tris-HCl pH 6,8 

50mM; uréia 6M; glicerol 30%; SDS 1%; iodoacetamida 45mg/mL; 

traços de azul de bromofenol. 

 

Solução de fixação de géis 2D: etanol 50%; ácido acético glacial 

10%; Fixative Enhancer Concentrate (Bio-Rad) 10%. 

 

Solução de preservação de géis 2D: etanol 30%; glicerol 4% no 

caso de coloração por prata, e sulfato de amônio 20% no caso de 

coloração com coomassie coloidal. 

 

Coomassie Blue coloidal: 170g de sulfato de amônio, 1g de 

Coomassie Brilliant Blue 250 G, 30mL de ácido fosfórico, 340mL de 

metanol e 660mL de água.  
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Tampão hipotônico para extração de proteínas nucleares: 

HEPES 10mM; MgCl2 1,5mM; KCl 10mM; PMSF 0,2mM; DTT 0,5mM. 

 

Tampão de baixa concentração salina para extração de 

proteínas nucleares: HEPES 20mM; glicerol 25%; MgCl2 1,5mM; 

KCl 0,02M; EDTA 0,2mM; PMSF 0,2mM; DTT 0,5mM. 

 

Tampão de alta concentração salina para extração de 

proteínas nucleares: HEPES 20mM; glicerol 25%; MgCl2 1,5mM; 

KCl 10,2M; EDTA 0,2mM; PMSF 0,2mM; DTT 0,5mM. 

 

RIPA+: Tris-HCl pH 7,5 10mM; desoxicolato de sódio 1%; Nonindet 

P40 1%; NaCl 150mM; SDS 0,1%; PMSF 1mM; DTT 1mM. 

 

Tampão MOPS: acetato de sódio 10mM; EDTA 1mM; MOPS 40mM. 

 

SSC (20X): NaCl 3M; citrato trissódico dihidratado 300mM; pH 7,0. 

 

Tampão de lise para extração de RNA: isotiocianato de 

guanidina 4M; citrato de sódio 25mM pH 7,0; β-mercaptoetanol 

0,1M. 

 

Solução de cloreto de césio: cloreto de césio 5,7M; acetato de 

sódio 25mM; pH 5,0. 

 

Tampão I para lavagem da membrana de Northern blot: SSC 

2X; SDS 0,1%. 

 

Tampão II para lavagem da membrana de Northern blot: SSC 

0,1X; SDS 0,1%. 
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4.2. Métodos 

 

4.2.1. Cultivo celular 

 

4.2.1.1. Manutenção das linhagens celulares 

 As células de mamífero foram cultivadas a 37ºC em frascos 

plásticos contendo DMEM suplementado com 2%, 5% ou 10% SFB, 

1,2g/L de bicarbonato de sódio, 25mg/L de ampicilina e 100mg/L de 

estreptomicina, em atmosfera de 2% de CO2/98% de ar para 

manutenção do pH próximo ao fisiológico. As células foram 

subcultivadas sempre que atingiram 80% da densidade de 

saturação. Para tal, o meio de cultura foi removido, a cultura lavada 

uma vez com PBSA e, então, tripsinizada. Os estoques celulares 

foram mantidos no meio de cultivo contendo 10% de DMSO a                

–190ºC, em reservatório contendo nitrogênio líquido. 

 

4.2.1.2. Congelamento das linhagens celulares 

 A cultura foi tripsinizada e as células foram ressuspendidas 

em 2mL de meio de cultura DMEM suplementado com 10% SFB, 

para inativação da tripsina. A suspensão foi centrifugada a 1.000 

rpm (centrífuga Fanem Excelsa II 206MP, rotor 8x15mL) por 3 

minutos, o sobrenadante removido e o sedimento celular 

ressuspendido em meio de congelamento (DMEM, 10% SFB, 10% 

DMSO), de modo a haver ao menos 1x106 células/mL. Esta 

suspensão de células foi transferida para ampola de congelamento 

(NUNC) e incubada por 30 minutos a 4ºC. Após este período, a 

ampola foi transferida para –80ºC, onde permaneceu por 24h, antes 

de ser transferida para o reservatório de nitrogênio líquido. 

 

4.2.1.3. Descongelamento das linhagens celulares 

 A ampola contendo a linhagem celular de interesse foi retirada 

do nitrogênio líquido e descongelada em banho-maria a 37ºC. Após 
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descongelamento, a suspensão foi transferida para frasco de cultura 

contendo meio de cultura adequado. Após adesão das células ao 

frasco, o meio de cultura foi trocado para eliminação de restos de 

DMSO do congelamento. 

 

4.2.2. Eletroforese bidimensional 

 

4.2.2.1. Tratamento das células com ácido retinóico 

 O ácido retinóico all-trans (ATRA) foi dissolvido em etanol, 

gerando uma solução estoque 10-2M. Para tratamento, este estoque 

foi diluído 1.000 vezes em DMEM contendo 2% SFB, de modo que a 

concentração final de ATRA no meio de tratamento fosse 10-5M. Às 

células controle foi adicionado o mesmo volume de etanol, o veículo 

do ácido retinóico, e as culturas foram incubadas a 37ºC e 2% CO2 

pelo tempo de tratamento. 

 

4.2.2.2. Marcação metabólica de células ST1 com 

metionina radioativa 

 O número de células plaqueadas para o tratamento foi sempre 

calculado levando-se em consideração o tempo de tratamento para 

que a confluência fosse a desejada no final do experimento. Tanto 

na placa controle quanto na tratada colocou-se sempre o mesmo 

número de células. Para tratamentos por 10h, o número de células 

plaqueadas foi de 4x104 células/cm2. 

 Antes da marcação metabólica, foi realizada a fase de pré-

marcação, para retirar metionina fria do meio de cultura. 

 Na pré-marcação metabólica, o meio de cultura foi totalmente 

aspirado e a monocamada lavada 2 vezes com PBSA. Foram 

adicionados 5mL (em uma placa P100) de meio de pré-marcação, e 

a placa foi incubada em estufa por 30 minutos. Após 30 minutos, o 

meio foi trocado por 2,5mL de meio de marcação. O meio de pré-

marcação é composto por 4,7mL de DMEM sem metionina, 250µL 
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de DMEM normal, 100µL de SFB dialisado, 500µL de glutamina 10X 

e 5µL de ácido retinóico 10-2M (tratamento) ou etanol (controle). O 

meio de marcação é composto por 2,5mL de DMEM sem metionina, 

125µL de DMEM normal, 50µL de SFB dialisado, 250µL de glutamina 

10X, 2,5µL de ácido retinóico ou etanol e 250µCi de metionina 

marcada em 35S. O meio de marcação foi adicionado 1,5h antes do 

momento da lise das células e as células foram tratadas com ácido 

retinóico por 10h. 

 

4.2.2.3. Quantificação de proteínas por incorporação de 

metionina radioativa 

 Foram aplicados 3µL de cada extrato protéico em pedaços de 

papel 3MM e estes foram secos ao ar. A análise foi feita em 

duplicata. Os papéis foram lavados com TCA 10% e após lavagem, 

os papéis foram colocados em tubos de cintilação com 3mL de 

líquido de cintilação. As amostras foram lidas no cintilador (liquid 

scintillation analyzer – Packard). O valor obtido do cintilador foi 

utilizado para a normalização da quantidade de proteínas aplicada 

no gel de focalização isoelétrica.  

 

4.2.2.4. Preparação de extrato protéico total de ST1 e 

T98G 

As células foram cultivadas em placas P150. Após o tempo 

desejado de tratamento, o meio de cultura foi descartado, a 

monocamada de células foi lavada uma vez com PBSA gelado e 

foram adicionados 100µL de tampão de lise (RIPA+). A placa foi 

raspada com um rodinho e o material coletado em tubo de 

microcentrífuga para ser centrifugado a 16.000g por 30 minutos. O 

sobrenadante foi coletado e armazenado a –70ºC. Para eletroforese 

bidimensional, antes do fracionamento das amostras em gel, estas 

foram precipitadas para dessalinização, utilizando-se o kit 2D Clean 
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Up (Amersham Biosciences) e ressuspendidas em tampão de 

reidratação para primeira dimensão. 

 

4.2.2.5. Preparação de extratos protéicos das frações 

subcelulares de ST1 

 Após o tratamento com ATRA pelo tempo desejado, as 

culturas em placas P150 foram lavadas com PBSA gelado. A seguir, 

foi adicionado 1mL de PBSA gelado na placa, as células foram 

raspadas com um rodinho e transferidas para tubo de 

microcentrífuga. O tubo foi centrifugado a 1.850xg por 10 minutos a 

4ºC. O sobrenadante foi descartado e o volume celular empacotado 

(PCV) foi estimado. O sedimento foi ressuspendido em 5 PCV de 

tampão hipotônico (Hepes 10mM pH 7,9, MgCl2 1,5mM, KCl 10mM, 

PMSF 0,2mM, DTT 0,5mM) e o tubo foi centrifugado a 1.850xg por 5 

minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado, o sedimento 

ressuspendido em 3 PCV de tampão hipotônico e incubado no gelo 

por 10 minutos para que ocorresse o aumento do volume celular. 

Os núcleos foram coletados por centrifugação a 3.300xg por 15 

minutos a 4ºC. O sobrenadante desta centrifugação foi utilizado 

como fração citoplasmática. O sedimento contem os núcleos, cujo 

volume foi estimado (PNV). Este foi ressuspendido em ½ PNV de 

tampão de baixa concentração salina (Hepes 20mM pH 7,9, glicerol 

25%, MgCl2 1,5mM, KCl 0,02M, EDTA 0,2mM, PMSF 0,2mM e DTT 

0,5mM) e lentamente ½ PNV de tampão de alta concentração salina 

(Hepes 20mM pH 7,9, glicerol 25%, MgCl2 1,5mM, KCl 1,2M, EDTA 

0,2mM, PMSF 0,2mM e DTT 0,5mM) foram adicionados. Após a 

adição do tampão de alta concentração salina, o tubo foi incubado 

no gelo por 30 minutos com agitação periódica e ao final, foi 

centrifugado por 30 minutos a 25.000xg a 4ºC. O sobrenadante 

desta centrifugação é o extrato nuclear. Estes extratos foram 

dessalinizados com o kit 2D Clean Up (Amersham-Biosciences), 

ressuspendidos em tampão de reidratação para eletroforese 
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bidimensional e quantificados em espectrofotômetro pelo método de 

Bradford para normalização da quantidade de proteínas aplicadas 

na isoeletrofocalização. 

 

4.2.2.6. Dessalinização dos extratos nucleares para 

focalização isoelétrica 

A dessalinização foi feita utilizando-se o kit de precipitação 2-

D Clean-up (Amersham Biosciences), de acordo com o protocolo do 

fabricante. Este kit se baseia na utilização de um precipitante e um 

co-precipitante. Após precipitação, a solução foi centrifugada, o 

sobrenadante removido e o precipitado ressuspendido em água 

deionizada. A esta suspensão foi adicionado tampão de lavagem e o 

tubo foi mantido a -20ºC por 30 minutos. Após centrifugação o 

sobrenadante foi removido e o precipitado protéico redissolvido em 

tampão de solubilização protéica compatível com 

isoeletrofocalização. A amostra foi clarificada a 16.000xg por 30 

minutos a 4ºC e então armazenada a –70ºC. 

 

4.2.2.7. Reidratação do gel da primeira dimensão (IPG 

strips) 

 Foram utilizadas fitas com gradiente de pH imobilizado de 

18cm ou 11cm (IPG strips) com variação de pH de 3 a 10 linear ou 

não linear, que têm capacidade de absorver até 350µL (18cm) ou 

280µL (11cm) de volume total (amostra em tampão de reidratação, 

tomando-se o cuidado de o volume de amostra não ultrapassar ¼ 

do volume total). As fitas de gel foram reidratadas na mistura 

amostra/tampão por 16h, cobertas com óleo mineral para não 

secar. 

 Tampão de reidratação: uréia 8M; CHAPS 2%; Pharmalytes 3-

10 NL 0,5%; DTT 13mM e traços de azul de bromofenol. 
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4.2.2.8. Focalização isoelétrica 

 Para a realização da primeira dimensão foi utilizado o sistema 

Multiphor II (Amersham Biosciences), preparado de acordo com o 

manual de instruções do fabricante. 

 Os programas utilizados estão descritos nas tabelas abaixo.  

 

Tabela A: Programa de isoeletrofocalização para fitas de 18cm 

VOLTAGEM CORRENTE POTÊNCIA TEMPO 

0-150V 1mA 5W 1 minuto 

150V 1mA 5W 30 minutos 

150-300V 1mA 5W 5 minutos 

300V 1mA 5W 1 hora 

300-3500V 1mA 5W 3 horas 

3500V 1mA 5W 11h 15min 

 

Tabela B: Programa de isoeletrofocalização para fitas de 11cm 

VOLTAGEM CORRENTE POTÊNCIA TEMPO 

0-150V 1mA 1W 1 minuto 

150V 1mA 1W 30 minutos 

150-300V 1mA 1W 5 minutos 

300V 1mA 1W 1 hora 

300-3500V 1mA 1W 3 horas 

3500V 1mA 1W 6h 30min 

 

Após a focalização isoelétrica as fitas foram acondicionadas 

em placas de Petri e armazenadas a -70ºC. 

 

4.2.2.9. Segunda dimensão da eletroforese bidimensional 

 Para a realização da segunda dimensão, foi utilizado o sistema 

Multiphor II, ou Ettan DALT Six (Amersham Biosciences), 

preparados de acordo com o manual de instruções do fabricante. 
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 Antes de prosseguir à segunda dimensão as fitas da primeira 

dimensão foram equilibradas em tampão contendo SDS, por 10 

minutos na solução de equilíbrio I e 10 minutos na solução de 

equilíbrio II. 

 Foram utilizados géis de poliacrilamida em gradiente de 8 a 

18% para o extrato total marcado metabolicamente com metionina 

radioativa e géis homogêneos de 12,5% para os demais extratos. 

 A solução I contem 0,5mL de Tris pH 6,8 1M; 3,63g de uréia; 

3,0mL de glicerol 87%, 100mg de SDS; 25mg de DTT e água Milli-Q 

em quantidade suficiente para 10mL. 

 A solução II contem 0,5mL de Tris pH 6,8 1M; 3,63g de uréia; 

3,0mL de glicerol 87%; 100mg de SDS; 450mg de iodoacetamida; 

traços de azul de bromofenol e água Milli-Q em quantidade 

suficiente para 10mL. 

 

4.2.2.10. Coloração do gel com prata ou Coomassie Blue 

coloidal 

 Os géis bidimensionais foram corados com prata utilizando-se 

o kit Silver Stain Plus (Bio-Rad), conforme manual de instruções do 

fabricante. Utilizando-se este kit, o gel a ser corado foi embebido 

sob agitação na solução de revelação contendo nitrato de amônio, 

nitrato de prata, ácido tungstosilícico, formaldeído e carbonato de 

sódio. Após visualização dos spots, a reação foi interrompida 

utilizando-se solução de ácido acético a 5% por 15 minutos. O gel 

foi então lavado com água Milli-Q e preservado em solução 

contendo glicerol 4%. Para a coloração com Coomassie coloidal, o 

gel foi incubado por 16h em solução de Coomassie Blue coloidal, 

lavado por 5 minutos em etanol 25% e preservado em solução de 

sulfato de amônio 20% a 4ºC. 
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4.2.2.11. Preservação e secagem dos géis bidimensionais 

para exposição à tela de európio do Storm PhosporImager ou 

escaneamento 

 Após coloração com prata, o gel foi lavado por 5 minutos com 

água deionizada, 2 vezes com etanol 30% por 30 minutos e 1 hora 

com solução de preservação (etanol 30%, glicerol 4%). Após as 

lavagens o gel foi envolvido em celofane e posto para secar por 

24h. No caso de exposição à tela do Storm PhosphorImager, antes 

da coloração com prata, o gel foi incubado por 30 minutos com 

AmplifyTM (Amersham Biosciences) para aumentar o sinal da 

emissão radioativa da  metionina marcada e então seco em solução 

de preservação, conforme descrito acima. Este gel seco foi exposto 

ao cassete de európio por 1 semana e após revelação, foi reidratado 

(etanol 30% e glicerol 4%) e corado com prata. 

 

4.2.2.12. Análise de imagem dos géis 2D 

 A análise de imagem foi realizada com o auxílio do programa 

Image Master 2D Elite (Amersham Biosciences) 

 

4.2.2.13. Excisão de spots dos géis bidimensionais, 

descoloração e digestão protéica in gel. 

A excisão dos spots de interesse foi feita manualmente com o 

auxílio de uma agulha nova. Todos os procedimentos foram feitos 

em câmara de fluxo laminar, sobre placas de vidro limpas e a 

agulha permaneceu embebida em etanol 90% entre cada excisão, 

para evitar qualquer tipo de contaminação entre spots. Cada spot 

de interesse foi transferido para um tubo de microcentrífuga novo 

(tubo Axygen). 

Para a descoloração, cada spot foi incubado por 10 minutos a 

temperatura ambiente com 100µL de uma solução contendo 

ferricianeto de potássio 15mM e tiossulfato de sódio 50mM. Em 

seguida, a solução de descoloração foi removida e o material foi 
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lavado 3 vezes com 400µL de água Milli-Q por 15 minutos. O gel foi, 

então, picado em pedaços menores para aumentar a superfície de 

contato com os reagentes e transferido para um novo tubo. 

Este material foi incubado 2 vezes por 15 minutos com 400µL 

de acetonitrila (ACN) 50%, contendo 25mM de bicarbonato de 

amônio pH 8,0 e 1 vez com ACN 100% por 5 minutos para 

desidratação. A ACN foi removida e o material foi submetido à 

centrifugação à vácuo (speed-vac) para secar. 

Após retirar o material totalmente seco do speed-vac, este foi 

incubado por 1h a 56ºC com volume suficiente para cobrir o gel, de 

uma solução 10mM de DTT em bicarbonato de amônio 100mM. 

Após resfriamento do gel a temperatura ambiente, a solução foi 

substituída pelo mesmo volume de iodoacetamida 55mM em 

bicarbonato de amônio 100mM. O tubo foi incubado a temperatura 

ambiente, por 45 minutos no escuro, sendo vortexado 

ocasionalmente. 

O material foi lavado novamente 2 vezes com bicarbonato de 

amônio 100mM, 1 vez com ACN 100% e desidratado por 

centrifugação à vácuo. 

 O material foi reidratado por 45 minutos no gelo com 20µL de 

tampão de digestão, contendo 25mM de bicarbonato de amônio e 

10µg/mL de tripsina especial para espectrometria de massa 

(Promega). Após 45 minutos, adicionou-se mais tripsina, para 

compensar pela absorvida pelo gel e o tubo foi incubado a 37ºC por 

16-24h. 

 

4.2.2.14. Extração dos peptídeos trípticos do gel 

 Após a digestão com tripsina por 16-24h, o sobrenadante da 

solução de digestão foi transferido para um tubo de microcentrífuga 

limpo (tubo A). Ao tubo contendo o gel, foram adicionados 25-50µL 

de ACN 50%/TFA 5% e os peptídeos foram extraídos por 30 

minutos a temperatura ambiente sob agitação (vortex) ocasional. 
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Este sobrenadante foi então transferido para o tubo A e este 

procedimento de extração foi repetido mais uma vez. 

 O conteúdo do tubo A foi completamente seco sob 

centrifugação a vácuo e o resíduo foi redissolvido em 10µL de TFA 

0,1%. 

 

4.2.2.15. Preparação da amostra para espectrometria de 

massa através de dessalinização e concentração com micro 

colunas de fase reversa (zip tips) 

 Antes de pipetar a amostra, cada zip tip (tips contendo fase 

reversa C18 empacotados - Millipore) foi equilibrado com 10µL de 

ACN 100%, 10µL ACN 50% /TFA 0,1% e então, 2 vezes com 10µL 

de TFA 0,1%. Após o equilíbrio a solução contendo a amostra (os 

peptídeos trípticos extraídos) foi pipetada de 5 a 10 vezes e o 

líquido foi descartado. O zip tip foi lavado 3 vezes com 10µL de TFA 

0,1% e, logo após, a amostra foi eluída com 5µL de ACN 50%/TFA 

0,1%. 

  

4.2.2.16. Análise dos peptídeos por espectrometria de 

massa (MALDI-TOF) 

Para a análise por MALDI-TOF, foram misturados 1µL da 

amostra com 1µL da matriz orgânica alfa-ciano (ácido alfa-ciano-4-

hidroxi-cinâmico). Esta solução foi aplicada na placa de aço 

inoxidável do aparelho onde ocorreu a cristalização. O equipamento 

utilizado foi o Ettan (Amersham Biosciences), instalado no 

laboratório do Professor Antonio Carlos Martins Camargo no 

Instituto Butantan. Uma vez obtidos os valores de massa 

correspondentes a cada peptídeo presente nas amostras, estes 

foram submetidos à comparações com bancos de dados disponíveis 

na Internet, através de programas como o MASCOT 

(www.matrixscience.com), o Peptident e o ALDENTE 

(www.expasy.ch)  
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4.2.3. Clonagem dos genes de interesse 

 

4.2.3.1. Preparação de DNA plasmideal em pequena escala 

 As preparações de DNA plasmideal em pequena escala foram 

feitas utilizando-se kits comerciais, para procedimentos que exigiam 

maior grau de pureza, ou pelo método clássico de lise alcalina 

descrito nos manuais de laboratório. Neste caso, o inóculo foi 

centrifugado a 16.000 x g por 30s, ressuspendido em tampão GET, 

lisado em presença de NaOH e SDS, neutralizado com solução de 

acetato de potássio e centrifugado a 16.000 x g por 10 minutos. 

Após a centrifugação o sobrenadante foi transferido para um tubo 

novo e o DNA plasmideal precipitado com etanol ou isopropanol. O 

precipitado de DNA plasmideal foi lavado com etanol 70%, 

brevemente seco e ressuspendido em 50µL de TE ou água. 

 

4.2.3.2. Preparação de DNA plasmideal em média escala 

 As preparações de DNA plasmideal foram feitas utilizando-se o 

kit Qiagen Plasmid Midi Kit, de acordo com instruções do fabricante.  

 

4.2.3.3. Transformação de bactérias com DNA plasmideal 

por eletroporação 

 O DNA plasmideal de interesse (1-50ng) foi adicionado a uma 

alíquota de 40µL de bactérias eletrocompetentes, e esta mistura foi 

transferida para uma cubeta de eletroporação (gap 2mm). O 

eletroporador (EC 100) foi ajustado para 2.800V e o pulso foi 

aplicado. Imediatamente em seguida, foi adicionado 1mL de meio 

LB por cubeta e estas foram incubadas a 37ºC por 1 hora, sob 

agitação de 200 rpm. As bactérias assim transformadas foram 

plaqueadas em meio LB-ágar contendo o antibiótico adequado. As 

placas foram incubadas a 37ºC por 16h. 

4.2.3.4. Extração de RNA total [140] 
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O meio de cultura foi removido e a camada celular foi lavada 

duas vezes com PBSA a temperatura ambiente. As placas foram, 

então, invertidas sobre papel toalha úmido. Foi adicionado à placa 

1,5mL de tampão de lise (isotiocianato de guanidina 4M, citrato de 

sódio 25mM pH 7 e β-mercaptoetanol 0,1M), e com o auxílio de um 

rodinho, a camada de células foi removida, sendo o lisado recolhido 

com uma pipeta Pasteur para um tubo cônico limpo. O tubo foi 

mantido no freezer a –70ºC até a etapa da ultracentrifugação. 

Nesta etapa, todo o volume de lisado foi depositado sobre um 

volume de 2,0mL de um colchão de cloreto de césio (cloreto de 

césio 5,7M e acetato de sódio 25mM pH 5,0), contido em um tubo 

de nitrocelulose. A ultracentrifugação ocorreu a 37.000 rpm 

(Centrífuga Hitachi CP 85β, rotor P55ST2 6x5mL) a 20ºC por 20h. 

Após a ultracentrifugação, o sobrenadante foi retirado com o auxílio 

de uma pipeta Pasteur de forma contínua até a camada contendo 

DNA, sendo o restante descartado. O tubo foi mantido emborcado e 

suas paredes foram limpas com papel absorvente livre de RNAse. O 

RNA sedimentado foi redissolvido em 60µL de água Milli-Q, 

quantificado espectrofotometricamente a 260nm (onde uma 

absorção de 1,0 equivale a 40µg/mL de RNA) e a 280nm (para 

avaliar o grau de pureza) e mantido a –70ºC. 

 

4.2.3.5. RT-PCR 

 Foi preparada uma solução “A”, contendo tampão específico 

(first strand buffer) na concentração 1X, DTT, inibidor de RNase 

(RNase OUT) e Superscript II (GibcoBRL) e uma solução “B” 

contendo oligo(dT)12-18, RNA molde e dNTP. A solução “B” foi 

incubada a 70ºC por 2 minutos e transferida para o gelo. Em 

seguida, a solução “A” foi misturada à solução “B”. Esta mistura foi 

incubada a 42ºC por 40 minutos e 50ºC por 30 minutos. Ao final, a 

reação foi interrompida pela incubação a 70ºC por 15 minutos. O 

produto final foi tratado com RNase H. 
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4.2.3.6. Desenho de primers 

 Todos os primers utilizados no projeto foram desenhados com 

base em seqüências disponíveis no GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov) e com o auxílio do programa Primer 3 

(www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi).  

Os primers foram sintetizados pela empresa Invitrogen ou IDT. 

Abaixo estão as seqüências dos primers utilizados nos experimentos 

descritos neste trabalho: 

 

Primers utilizados para amplificação de serpinb6 de rato, 

desenhados com base no homólogo spi3 de camundongo. 

mSPI3F: 5’TCT CTG CTT GCT ACC AGT CCG GAA ATC GAG A 3’ 

mSPI3R: 5’ TGG GTT ACA GCA AAC CAT GGA GAG AGG GTC A 3’  

 

Primers utilizados para amplificação de serpinb6 de rato, 

desenhados com base em EST´s de rato. 

rSPI3F: 5’ GTC GAC CAC CAT GGA TCA TCT ACA 3’ 

rSPI3R: 5’ GCG GCC GCT GAC AGA CAC ACA CTT TCC TCA 3’  

 

Primers utilizados no seqüenciamento de serpinb6 de rato. 

5RACESPI3R: 5’ TCCACCTCCATTGCCGCTGCATTTA 3’  

3RACESPI3R: 5’ GCACAACCACACGAACCGCACAAACA 3’ 

 

Primers utilizados para amplificação de um fragmento antisense na 

região 5’ de serpinb6 de rato, desenhados com base na seqüência 

completa de serpinb6 de rato depositada no GenBank. 

5ANTISPI3: 5’ ACGCGTCGACTGTGTCACCCTTGAAGTCCA 3’  

3ANTISPI3: 5’ATAAGAATGCGGCCGCGGTCCGGAAATCCAGAGTCTA3’  

 

Primers utilizados para amplificação da porção codificante completa 

de hPI(6), o homólogo humano de serpinb6 de rato. 

hPI(6)FullF: 5’ACGCGTCGACCACCATGGATGTTCTCGCAGAAGCAAATGGCACCTT 3’  

hPI(6)FullR: 5’ATAAGAATGCGGCCGCTCACGGAGAGGAAAACCGGCCGCAGAAGAGAATC 3’ 
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Primers utilizados para amplificação de um fragmento antisense na 

região 5’ de hPI(6), desenhados com base na seqüência completa 

de hPI(6) depositada no GenBank. 

 

hPI(6)ANTISENSE 

1: 5’ATAAGAATGCGGCCGCCGCTCGGACACGCTGGCTTG 3’ 

hPI(6)ANTISENSE 2: 5’ ACGCGTCGACCTTCTCTACGGCGCTGATAAAGTC 3’  

 

Primers utilizados para reação de Real Time PCR para serpinb6 de 

rato, desenhado com base em seqüência do GenBank 

rSpiRealF: 5’ GAGTGGACGAGGCTGGACAT 3’ 

rSpiRealR: 5’ TTGCCGAGGACAACCTTCAT 3’  

 

Primers utilizados para reação de Real Time PCR para hPI(6), 

desenhado com base em seqüência do GenBank. 

hPI(6)RealF: 5’ CAAATCTTGGTGCTTCCATATGTT 3’  

hPI(6)RealR: 5’ GAGTTCTTTCTCCACCGTTCTCA 3’  

 

4.2.3.7. PCR 

 A reação de PCR padrão que foi utilizada é composta por 

tampão de Taq na concentração final 1X; 0,2mM de dNTP; 0,4µM de 

primers forward e reverse; 10U de Taq Platinum Hi Fi (amplificações 

para clonagem) ou Biolase (amplificações para checagem de 

construções), 1,5mM de cloreto de magnésio ou 2mM de sulfato de 

magnésio e DNA molde (em alguns casos, diferentes concentrações 

de cloreto de magnésio foram utilizadas, variando de 1,0 a 2,5mM). 

O programa padrão utilizado foi 94ºC 1 minuto, 94ºC 30 segundos, 

57ºC 30 segundos e 72ºC 1,5 minutos, sendo realizados 30 ciclos. 

Adaptações do programa foram feitas de acordo com o fragmento 

desejado. As reações de PCR de colônia descritos neste trabalho 

foram feitas utilizando-se 1µL de inóculo bacteriano líquido como 

molde. 
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4.2.3.8. Clonagem de serpinb6 de rato em pENTR 2B 

O fragmento a ser clonado foi amplificado por PCR, com os 

primers rSPI3F e rSPI3R, que adicionam adaptadores para clivagem 

com SalI e NotI ao fragmento amplificado. O produto de PCR (100µl 

de reação de 25 ciclos) e o vetor pENTR 2B (200ng) foram clivados 

com as enzimas de restrição SalI e NotI a 37ºC por 2h. O vetor foi 

desfosforilado com a enzima CIAP e após purificação de vetor e 

inserto com kit específico (GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification 

Kit), e concentração no speed vac (concentração para 10µL de 

ambos), estes foram ligados na proporção 1:3 (vetor:inserto) 

através de incubação a 16ºC por 48h com DNA ligase (Fermentas) 

em tampão específico. O produto da ligação foi inativado a 65ºC por 

15 minutos e utilizado para transformar bactérias DH10B 

eletrocompetentes. A seleção foi feita através de plaqueamento em 

meio seletivo (kanamicina 50µg/mL). 

 

4.2.3.9. Transposição de serpinb6 de rato de pENTR 2B 

para pDEST12.2 

 Uitilizou-se o protocolo padrão da Invitrogen, porém o volume 

final foi reduzido para ¼ do recomendado para aumentar o 

rendimento do kit. A reação foi preparada com 1µL de LR reaction 

buffer, 1µL de pENTR 2B-serpinb6, 1µL de pDEST12.2 linearizado no 

sítio de MluI, 1µL de LR clonase e 1µL de TE. O tubo de 

microcentrífuga foi incubado por 48h a temperatura ambiente, a 

enzima foi inativada por calor (65ºC por 15min), e o produto de 

reação foi diluído em água na proporção ¼. Foram utilizados 2µL 

desta diluição para transformar bactérias DH10B por eletroporação 

e a seleção foi feita através de plaqueamento em meio seletivo 

(100µg/mL de ampicilina). 
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4.2.3.10. Obtenção do controle negativo pDEST 12.2-neg. 

 O vetor pENTR 2B foi clivado com a enzima EcoR I para a 

retirada do gene tóxico ccdB e re-ligado com ligase (New England). 

Este vetor, chamado pENTR 2B-∆ccdB foi utilizado em uma reação 

de transposição para o vetor pDEST12.2, conforme descrito no item 

anterior, gerando a construção utilizada como controle negativo 

pDEST12.2–neg. 

 

4.2.3.11. Clivagem de DNA com enzimas de restrição 

 Reações analíticas foram feitas em volume final de 10µL, 

contendo 0,3µL da enzima específica, 4µL de produto de mini-prep e 

tampão adequado. Reações preparativas para clonagem estão 

descritas nos protocolos de clonagem específicos. 

 

4.2.3.12. Purificação de DNA a partir de gel de eletroforese 

ou solução 

 Todas as purificações de DNA foram feitas utilizando-se o kit 

GFXTM PCR DNA and gel band purification (Amersham Biosciences), 

de acordo com o protocolo do fabricante. 

 

4.2.3.13. Preparação do vetor pLPCX para clonagem 

O vetor pLPCX foi obtido a partir de midi-prep. Por ser um 

plasmídeo de baixo número de cópias, o cultivo das bactérias para 

midi-prep foi feito na presença de cloranfenicol. Inicialmente foi 

preparado um inóculo das bactérias contendo o plasmídeo pLPCX 

em 6mL de meio LB contendo ampicilina (100µg/mL), até OD600nm 

de 0,6. Ao atingir a densidade óptica desejada, este inóculo foi 

transferido para um erlenmeyer contendo 100mL de meio LB 

cotendo ampicilina (100µg/mL), até OD600nm de 0,8. Ao atingir esta 

densidade óptica, foi adicionado cloranfenicol, na concentração final 

de 170µg/mL e o inóculo foi mantido no shaker sob agitação de 200 

rpm a 37ºC por 16h, até a densidade óptica subir para 1,1. 
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4.2.3.14. Clonagem de serpinb6 de rato e o homólogo 

hPI(6) humano, sense e antisense em pLPCX  

O vetor pLPCX (200ng) foi clivado em BglII e NotI e 

desfosforilado com CIAP. Os insertos foram obtidos por amplificação 

por PCR (antisense de serpinb6, e sense e antisense de hPI(6)), 

utilizando-se primers com adaptadores para restrição com as 

enzimas SalI e NotI, ou foram obtidos por extração a partir de gel 

de agarose (banda correspondente ao inserto de pENTR 2B-

serpinb6 clivado com SallI e NotI). O Vetor e os insertos foram 

submetidos à reação de ligação conforme já descrito para pENTR 

2B-serpinb6.  A seleção foi feita através de plaqueamento em meio 

seletivo (ampicilina 100µg/mL) e a checagem das colônias 

recombinantes foi feita por PCR de colônia ou Rinji. 

 

4.2.3.15. Técnica de Rinji para verificação do produto da 

transformação 

Uma alíquota de 50µL de inóculo, em meio líquido, da bactéria 

a ser analisada, foi tratado com 30µL de fenol e 10µL de tampão de 

amostra para DNA em uma placa de 96 wells. Esta placa foi 

centrifugada por 2 minutos em velocidade máxima e o 

sobrenadante foi aplicado em gel de agarose para eletroforese, para 

visualização dos plasmídios. 

 

4.2.3.16.   Seqüenciamento automatizado de DNA 

 Ao longo do desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o kit 

DYEnamicTM ET dye Termiator Cycle Sequencing (Amersham 

Biosciences), conforme o protocolo do fabricante e o seqüenciador  

ABI 377, ou o kit BigDyeR Terminator v2 cycle sequencing kit e o 

seqüenciador capilar ABI 3700 (Applied Biosystems). 
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4.2.3.17. Análise dos dados de seqüenciamento 

Os cromatogramas correspondentes às seqüências obtidas 

através do seqüenciamento automatizado foram submetidos à 

análise de qualidade pela ferramenta phred. As seqüências de 

menor qualidade foram excluídas e aquelas consideradas de 

qualidade adequada (de média a alta) foram submetidas à 

ferramenta Phrap, um assembler, ou seja, um programa que monta 

uma seqüência consenso (contig) a partir de vários cromatogramas 

parcialmente sobrepostos da mesma seqüência. 

O consenso foi montado levando-se em consideração as 

regiões de melhor qualidade de cada uma das seqüências, podendo-

se avaliar a contribuição de cada uma das seqüências no consenso 

através da ferramenta Consed. Os programas Phred Phrap e Consed 

são rodados localmente em nossa workstation, apesar de estarem 

disponíveis na internet. 

 

4.2.4. Geração de clones celulares e populações 

recombinantes 

 

4.2.4.1. Transfecção de C6, ST1 e T98G 

O plaqueamento das células C6, ST1 e T98G (2x106 células 

por P60) foi feito 24h antes da transfecção. 

Foram utilizados 8,0µg do DNA de interesse e o DNA contendo 

o marcador para resistência à higromicina (pX343), que foi utilizado 

na co-transfecção, foi adicionado na proporção de 1/10 em relação 

ao DNA de interesse. Estes dois foram misturados com 500µL de 

DMEM sem SFB. 

Para cada condição de transfecção foi preparado um tubo 

contendo 20µL de lipofectamina e 480µL de DME sem SFB. 

A mistura contendo DNA foi adicionada à mistura contendo 

Lipofectamina 2000 (Invitrogen) e estes foram incubados à 

temperatura ambiente por 20 minutos. 
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A cada placa P60 foi adicionado 1mL desta mistura, o meio foi 

completado e as placas foram incubadas em estufa a 37ºC e 2% de 

CO2. 

Após 24h, foram feitas as diluições para isolamento dos clones 

estáveis (1:4, 1:10, 1:25, 1:50, 1:100). A partir do momento das 

diluições, as células foram mantidas em meio contendo 350µg/mL 

de higromicina e 500µg/mL de geneticina (marcador presente no 

vetor onde está clonado o gene de interesse). Esta concentração de 

antibióticos foi decidida levando-se em conta o resultado da curva 

de sobrevivência a antibióticos e também o observado em 

transfecções anteriores. 

 

4.2.4.2. Transfecção da linhagem empacotadora φnx-

ampho 

 Células φnx-ampho foram plaqueadas em placas P60 (1,5-

2,0x106células/placa), em DMEM sem antibióticos, suplementado 

com 10% SFB (HyClone), cerca de 16 a 24h antes da transfecção. O 

DNA plasmidial (5µg) foi diluído em 300µL de meio DMEM sem SFB 

e sem antibióticos. Em outro tubo, 20µL do reagente de lipofecção 

(Lipofectamine 2000 – Invitrogen) foram diluídos em 300µL de meio 

DMEM sem SFB e sem antibióticos para cada reação de transfecção. 

Misturou-se o conteúdo dos dois tubos e incubou-se a mistura por 

20 minutos. Após este período, adicionou-se a mistura 

lipossomos/DNA ao meio de cultura das células. Após 5h, foi 

efetuada a troca do meio para início das coletas. 

 Após 24h do início da transfecção, o sobrenadante de cada 

placa foi coletado de 12 em 12h até 72h após a transfecção. Para 

tanto, adicionou-se 2mL de DMEM 10% SFB em cada placa. O 

sobrenadante de cada coleta foi centrifugado a 1000xg por 5 

minutos para eliminar restos celulares e, em seguida, foram 

congelados a –70ºC. 

 

 - 50 -  



MATERIAIS E MÉTODOS 

4.2.4.3. Titulação dos estoques virais 

 Os sobrenadantes foram titulados em células NIH-3T3 

plaqueadas em placas de 6 poços (105 células/poço) e incubadas 

por 12h em meio DMEM suplementado com 10% SFB. Foram 

preparados tubos contendo 1,35mL de meio de cultura e 8µg/mL de 

polibreno. Ao primeiro tubo foram adicionados 150µL de 

sobrenadante viral e, após agitação, foram transferidos 150µL para 

o tubo seguinte, e assim sucessivamente, até o último tubo. O meio 

de cada poço da placa foi substituído por 1mL de cada diluição. 

Após 6h de incubação, foi adicionado 1mL de meio de cultura com 

SFB. No caso da construção retroviral pLPCX-EGFP, após 48h de 

incubação, foi feita a contagem das colônias fluorescentes, 

observadas em microscópio de fluorescência Nikon modelo TE-300 

com filtro para fluoróforo isotiocianato de fluoresceína (FITC – 

excitação 460-510nm e emissão 515-565nm). Neste caso o 

experimento foi registrado utilizando-se câmera digital acoplada ao 

microscópio (RS Princeton Instruments). No caso de titulação por 

antibiótico, após 48h de incubação o meio foi trocado por meio de 

cultura contendo puromicina (1µg/mL), incubando-se as placas por 

8 dias para contagem das colônias formadas. 

 

4.2.4.4. Concentração dos estoques virais por 

centrifugação 

 Alíquotas de 1mL do sobrenadante contendo as partículas 

virais foram descongeladas e centrifugadas a 20.000xg a 4ºC por 

4h. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e as 

partículas virais foram ressuspendidas em um volume apropriado de 

meio DMEM 5% SFB, contendo 9µg/mL de polibreno. 

 

4.2.4.5. Infecção de células ST1 com retrovírus 

 Células ST1 foram plaqueadas em placas de 96 poços (104 

células/poço) e incubadas por 12h em meio DMEM 5% SFB. Para a 
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infecção, o meio de cultura foi retirado e substituído pelo 

sobrenadante viral concentrado, em meio DMEM suplementado com 

5% SFB, contendo 9µg/mL de polibreno. Após incubação por 24h, 

as células foram tripsinizadas e plaqueadas novamente em uma 

placa de 96 poços conforme descrito acima e prepetiu-se o 

procedimento de infecção. Após 24h da segunda infecção, as células 

foram tripsinizadas e plaqueadas em uma placa de 24 poços. Após 

12h do plaqueamento, iniciou-se a seleção com puromicina 

(1µg/mL), que foi feita por 3 dias. Após a seleção, as células foram 

mantidas até que atingissem um número suficiente para 

congelamento em nitrogênio líquido. 

 

4.2.5. Análise comparativa da expressão gênica 

 

4.2.5.1. Northern blot 

 Um gel de agarose 1%, contendo formol e MOPS foi 

preparado para o fracionamento das amostras de RNA preparadas 

pelo método de purificação em colchão de cloreto de césio. Foram 

aplicados de 10 a 15µg de RNA total em tampão de amostra 

contendo formol, formamida deionizada e MOPS.  As amostras 

foram desnaturadas por aquecimento em banho-maria a 65ºC por 

10 minutos e em seguida incubadas em gelo por 2 minutos. A 

corrida durou cerca de 3h, até a chegada do xileno cianol do 

tampão de amostra à extremidade inferior do gel. Durante a corrida 

eletroforética, foi feita a reciclagem do tampão de corrida entre os 

dois compartimentos da cuba, para evitar que ocorressem 

distorções. Após a corrida, o gel foi corado em solução contendo 

brometo de etídeo e analisado em transiluminador ultra-violeta. O 

gel foi lavado com água Milli-Q até eliminação do formol e então, foi 

montado o aparato de transferência para membrana de nylon. Após 

a transferência por 16h, a membrana foi aquecida a 80ºC por 2h 

para fixação do RNA. 
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  A marcação das sondas foi realizada utilizando-se o kit Ready-

To-Go dCTP (Amersham Biosciences), conforme instruções do 

fabricante. Foram utilizados 50ng de cada sonda (produto de PCR 

purificado por GFX). A purificação da sonda foi feita com o kit 

Microspin column S300 (Amersham Biosciences), conforme 

instruções do fabricante e a quantificação foi feita por medição de 

CPM em cintilador. 

 Antes da hibridização, a sonda foi aquecida a 100ºC por 5 

minutos para desnaturação, sendo incubada em gelo, em seguida, 

por 2 minutos. 

 A pré-hibridização foi realizada por 1h, a 65ºC, com solução 

de hibridização (Rapid Hyb Buffer – Amersham Biosciences) pré 

aquecida a 65ºC (7,5mL). Adicionou-se mais solução de 

hibridização, até o volume final de 10mL e adicionou-se a sonda 

marcada radioativamente. A membrana foi hibridizada por 16h a 

65ºC. 

No dia seguinte, a membrana foi lavada com as soluções de 

lavagem abaixo e a radioatividade foi monitorada após a terceira 

lavagem com a solução II. 

Solução I: 2X SSC, 0,1% SDS, 25ºC por 20min 

Solução II: 0,1X SSC, 0,1% SDS, 65ºC por 15 minutos de 3 a 4 

vezes 

A membrana foi selada entre dois plásticos e exposta por pelo 

menos 24 h a uma tela contendo európio. O resultado foi analisado 

no aparelho Storm PhosphorImager (Molecular Dynamics) 
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4.2.5.2. Comparação dos níveis de transcrito de genes de 

interesse através de Real Time PCR 

Nos experimentos de Real Time PCR foram utilizados cDNAs 

preparados a partir de RNA total, preparados pelo método de 

ultracentrifugação em colchão de cloreto de césio, extraídos das 

culturas dos transfectantes com construções em pDEST12.2, das 

populações infectadas com os retrovírus recombinantes, ou das 

células tratadas com ATRA por diferentes tempos. As reações de 

amplificação e quantificação dos produtos formados foram 

realizadas no termociclador ABI 5700 (Roche) do nosso 

Departamento de Bioquímica. 

 

4.2.5.2.1. Desenho de primers para Real Time PCR 

Como as características dos primers desenhados para 

amplificar e clonar os fragmentos de interesse são diferentes das 

exigidas para a reação de Real Time PCR, foi necessário desenhar 

novos primers para esse experimento. Os novos primers foram 

desenhados com o auxílio do programa PrimerExpress (Applied 

Biosystems). As principais características destes oligos são: 

amplificam fragmentos cujo tamanho máximo não exceda 200pb, 

possuem quantidade moderada de GC (40-60%), não anelam entre 

si e não formam estrutura secundária, têm temperatura de 

anelamento entre 58oC e 60oC, de acordo com o algoritmo nearest 

neighbor  [141] e, são desenhados em exons diferentes para evitar 

eventual amplificação de contaminante de DNA genômico.  

 

4.2.5.2.2. Padronização da concentração dos primers 

Para a quantificação do produto formado durante a reação de 

Real Time PCR foi utilizado o reagente SYBR® Green Dye (Applied 

Biosystems). que possui afinidade pela minor groove da dupla fita 

de DNA. Quando não está ligado ao DNA, emite pouca fluorescência 

no comprimento de onda de 520nm, entretanto, quando se liga à 
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dupla fita, a fluorescência aumenta cerca de 100 vezes, permitindo 

então a detecção do produto do PCR em tempo real [142]. 

Para padronizar a concentração de primers utilizada na 

amplificação dos genes selecionados, foi utilizado como molde uma 

mistura de cDNAs provenientes de todas as linhagens celulares 

estudadas. Para cada par de primers foram testadas as 

concentrações de 200, 600 e 800nM. Assim, em cada reação foi 

adicionado 5µl da mistura de cDNAs, 5µl de primers na 

concentração desejada e 10µl do SYBER Green Dye. Todas as 

reações foram realizadas em duplicata. Para esta, e todas as 

amplificações que foram feitas, foi utilizado o programa de 1 ciclo 

de 10 minutos a 95oC e 40 ciclos entre 30 segundos a 95oC, 1 

minuto a 60oC e 1 minuto a 72oC. 

O gerenciamento do termociclador e a coleta dos dados 

gerados durante a amplificação são realizados pelo programa ABI-

Manager SDS (Roche). Utilizando o mesmo programa, foi escolhida 

a concentração de primers que resultou na formação de quantidade 

mínima de primer-dimer, ou inexistente, e a menor variação entre 

as duplicatas.  

  

4.2.5.2.3. Confirmação da expressão diferencial 

Todas as reações de Real Time PCR foram realizadas em 

duplicata. Como molde, foram utilizados 3,0µL de cDNA (produto da 

reação de RT-PCR diluído 1/40), 3,0µL de  primer na concentração 

de 600nM e 6µL do mix reacional. O aparelho ABI 5700 trabalha 

com placas de 96 poços, e todas reações foram montadas tomando-

se precauções para que a placa não ficasse suja com pó, talco ou 

outras partículas que pudessem interferir na leitura da 

fluorescência. 

Na análise inicial dos dados, realizada através do programa 

ABI-Manager SDS, foi definido, manualmente, um threshold que 

estivesse na fase exponencial de amplificação do gene (Figura A).  
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Conforme pode ser observado na Figura A, assim que é 

selecionado o threshold é obtido o Ct daquela amostra, a partir da 

intersecção deste com a curva de amplificação (Threshold cycle, que 

é definido como o ciclo onde a fluorescência se encontra 

estatisticamente acima do background). Assim, temos que para um 

determinado threshold, quanto maior a concentração de um gene, 

mais rapidamente este é atingido e menor é o seu Ct. 

Conseqüentemente, quanto menor a sua concentração, maior o seu 

Ct. Portanto, podemos dizer que a diferença de expressão de um 

gene, que está sendo analisado em diferentes amostras, pode ser 

dada pela diferença dos seus Cts frente a um threshold (Figura B). 

 

 

 

Figura A: Saída gráfica do programa ABI-Manager SDS, que mostra 

a fluorescência detectada em função do número de ciclos. No exemplo 

mostrado, para um “threshold” de 0,3 é obtido um Ct de 19,6.  
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Figura B: Gráfico da Fluorescência em função do número de ciclos. 

O Ct é dado pela intersecção do threshold com a curva de amplificação e o 

∆Ct pela diferença entre o Ct das duas curvas que estão sendo 

comparadas. 

 

Quando se analisa duas ou mais amostras em um 

experimento de Real Time PCR, tem-se freqüentemente uma 

variação da concentração de cDNA entre elas, então, para que os 

dados possam ser comparados é necessário que estes sejam 

previamente normalizados. Como método de normalização para 

cada amostra, a expressão do gene que está sendo estudada foi 

determinada em função da expressão de um gene controle, cuja 

expressão não deve variar entre diferentes amostras.  

Assim, para cada amostra analisada foram feitas duas 

reações, uma utilizando primers para o gene de interesse e a outra 

utilizando primers para um controle interno, no caso, GAPDH. 

Terminada a reação, foi fornecido ao ABI-Manager SDS um 

threshold e então o programa forneceu o Ct de cada reação.  

De posse dos Cts, foi calculada inicialmente a média dos Cts 

das duplicatas (fórmula 1) e o seu desvio padrão (fórmula 2). Como 

a expressão do gene foi analisada em relação a um controle interno, 

calculou-se a diferença entre a Média dos Cts da amostra 

(Mamostra) e a Média dos Cts do controle (Mcontrole). Essa 

diferença foi definida como ∆Ct (fórmula 3). Propagando a 
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incerteza, temos que o desvio dessa diferença foi calculado segundo 

a fórmula 4.  

Em seguida, foi calculado o ∆∆Ct, que corresponde à 

comparação entre o ∆Ct da amostra e o ∆Ct da amostra tomada 

como referência. No nosso caso, as células transfectadas com o 

vetor vazio são a referência com a qual se compara o recombinante, 

ou as células não tratadas são o controle do tratamento. 

Como em uma reação de PCR a quantidade de produto 

formado é duplicada a cada ciclo, os ∆∆Ct encontrados, que indicam 

diferenças entre ciclos, não refletem diretamente a diferença de 

produto entre as amostras, visto que uma diferença ∆∆Ct=1 ciclo, 

por exemplo, indica que a diferença de quantidade de produto entre 

estas amostras é de duas vezes, e não de uma vez. Assim, partindo 

do princípio de que a cada ciclo a quantidade de produto é dobrada, 

para calcular a diferença de produto entre as amostras (ratio) é 

necessário que o ganho de cada ciclo (2 vezes) seja elevado à 

potência do inverso de ∆∆Ct, ou seja, (fórmula 6) [143]. 
Ct∆∆−2

A partir desses cálculos, foi possível analisar a diferença de 

formação do produto do PCR, que está diretamente ligado à 

abundância do gene entre as linhagens ou condições analisadas. 
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Fórmulas: Fórmulas utilizadas para análise dos dados do Real Time 

PCR. As fórmulas dos desvios e da média (1, 2 e 4) já estão adaptadas 

para um espaço amostral n=2 e, em todas as amostras, Ct e Ct’ são 

relativos ao Ct encontrado para uma determinada amostra e sua 

duplicata. 

 

4.2.6. Análise de fenótipo dos clones celulares e de 

populações recombinantes geradas 

 

4.2.6.1. Curvas de crescimento celular 

  Foram plaqueadas 5x104 células de cada linhagem ou 

condição estudada, em placas de 35mm. O meio de cultura foi 

renovado a cada 3 dias. No dia seguinte ao plaqueamento e a cada 

2 dias após o primeiro dia, duplicatas das culturas de cada condição 

foram coletadas através de tripsinização e fixadas em solução de 

formaldeído a 3,7%. A contagem das suspensões de células foi 

realizada com o auxílio de um contador eletrônico modelo CC530 da 

CELM. 
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4.2.6.2. Crescimento em suspensão de agarose 

 Foram utilizadas soluções de agarose (1,2% e 0,6%), DMEM 

2X e SFB. A agarose foi derretida e mantida em banho-maria a 

45ºC. Foram misturados DMEM 2X, SFB e 1,2% de agarose, de 

modo a obter a chamada agarose dura (0,6% de agarose em DMEM 

com 10% SFB). Esta solução foi distribuída em bandejas de 24 

poços (0,5mL/poço). A agarose semi-sólida (0,3% de agarose em 

meio com 10% SFB) foi mantida no banho-maria a 45ºC. Uma 

suspensão de células foi preparada de modo a se obter células bem 

isoladas, para garantir que cada colônia se originasse de uma única 

célula. Diluições seriadas desta suspensão de células foram feitas, 

distribuindo-se as células em duplicata nos poços (103 ou 102 

células por poço), sobre a agarose dura. Rapidamente, colocou-se a 

agarose semi-sólida por cima das células. Após completa 

gelificação, a bandeja foi incubada a 37ºC. No dia seguinte foi 

adicionado 0,5mL de meio de cultura líquido em cada poço (2 ou 

10% SFB, com ou sem ATRA). O meio de cultura líquido foi 

renovado a cada 3 dias e ao final de 2 semanas, as colônias foram 

fixadas com formaldeído e analisadas com o auxílio de um 

microscópio Nikon Diaphot invertido em contraste de fase. O 

crescimento foi quantificado através da contagem do número de 

colônias desenvolvidas em relação ao número de células plaqueadas 

(eficiência de plaqueamento em suspensão). 

 

4.2.6.3. Ensaio de incorporação de timidina 

 Foram plaqueadas 6 x103 células/poço em uma bandeja de 96 

poços, em meio de cultura adequado. As culturas receberam o 

tratamento adequado e 6h antes da lise (lise em 24h), foi 

adicionado timidina tritiada ao meio de cultura (na concentração 

final de 0,25µCi/mL e 10-7M de timidina fria), para incorporação ao 

DNA. O meio de cultura foi removido e as culturas foram lisadas 

com 0,4mL/poço de NaOH 0,5M e incubadas a 37ºC por 30 minutos. 
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A coleta do material foi feita utilizando-se o equipamento Combi 12 

Cell Harverster (Molecular Devices). Após secagem em estufa, cada 

filtro foi colocado em frascos de cintilação (numerados) com 3ml de 

líquido de cintilação/frasco e a radioatividade incorporada ao DNA 

foi medida em um contador de cintilação (Hewelett-Packard). 

 
4.2.6.4. Ensaio de MTT 

Foram plaqueadas 6 x103 células/poço em uma bandeja de 96 

poços, em meio de cultura adequado. As culturas receberam o 

tratamento adequado por 24h. Após 20h de tratamento, foram 

retirados 100µL do meio de cultura de cada poço e foram 

adicionados 5µL da solução de MTT (estoque 10mg/mL). A placa foi 

envolvida em papel alumínio para proteger da luz e incubada na 

estufa de cultura de células a 37ºC por 4h. Após a incubação, o 

meio de cultura foi totalmente removido, foram adicionados 200µL 

de DMSO por poço e a placa foi agitada em vortex, utilizando-se a 

velocidade mínima por 10 minutos. A leitura foi feita a 570nm no 

leitor de placa de ELISA SoftMax. 

 

4.2.7. Análise estatística  

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O 

número de repetições variou para cada experimento, sendo no 

mínimo duas repetições. As diferenças entre as médias dos grupos 

foi testada por ANOVA, seguido pelos testes Tukey, ou t de student. 

Valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Os 

cálculos foram realizados utilizando o programa Prism, versão 3.03 

(Graph Pad Software Inc., San Diego, CA). 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. Análise do efeito de ATRA em células ST1 através de 

técnicas de Proteoma 

 

5.1.1. Geração de perfis bidimensionais de extrato total de 

células ST1 marcadas metabolicamente com 

metionina radioativa 

 As amostras de células ST1 tratadas com 10-5M ATRA por 10h 

e controle (não tratadas) foram preparadas de acordo com o 

descrito em Materiais e Métodos. O método de normalização da 

quantidade de extrato aplicado em cada fita foi a contagem de 

emissão radioativa da metionina incorporada. Para o extrato 

correspondente ao tratamento, a média da contagem de material 

TCA precipitável obtida foi de 2,63x104 cpm/µL, e para o extrato 

controle a média da contagem foi de 2,47x104 cpm/µL. Foram 

aplicados 1,85x106 cpm por fita de 18cm pH 3-10NL, em volume 

final de 350µL, respeitando a recomendação de não utilizar volume 

de amostra maior que ¼ do volume total de reidratação. A detecção 

dos spots foi realizada por exposição dos perfis à tela de európio do 

Storm PhosphorImager. O experimento foi realizado em duplicata 

técnica tendo sido possível obter perfis bidimensionais com boa 

resolução e alta reprodutibilidade entre as duplicatas (80%). Houve 

apenas baixa resolução de isoeletrofocalização na região básica da 

fita, uma limitação inerente à técnica. A quantidade de proteínas 

aplicada por gel foi suficiente para a detecção e resolução 

desejadas. Um perfil correspondendo ao controle e um perfil 

correspondendo às células tratadas com ATRA estão representados 

nas Figuras 1 e 2. 
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Figura 1: Perfil bidimensional de extrato total de células ST1 
controle (não tratadas), marcadas metabolicamente com metionina 
radioativa. 
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Figura 2: Perfil bidimensional de extrato total de células ST1 
tratadas com 10-5M ATRA por 10h, marcadas metabolicamente com 
metionina radioativa. 
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5.1.2. Geração de perfis bidimensionais das frações 

nucleares e citoplasmáticas de ST1 

 As células ST1 foram tratadas com ATRA por 10h e os 

extratos enriquecidos para proteínas nucleares foram preparados 

como descrito em Materiais e Métodos. A normalização da 

quantidade de proteínas aplicada por fita foi feita por quantificação 

espectrofotométrica de proteínas (Método de Bradford). Géis 

analíticos foram preparados utilizando-se 20µg de proteína e géis 

preparativos utilizando-se concentrações variando de 50 a 150µg.  

 No mesmo processo de obtenção de proteínas nucleares, a 

fração correspondente às proteínas citoplasmáticas foi isolada e 

após dessalinização, foi utilizada para gerar perfis bidimensionais. 

Nas Figuras 3 e 4 estão representados perfis bidimensionais de 

extratos nucleares de células ST1 tratadas com 10-5M ATRA por 10h 

e controle e nas Figuras 5 e 6 pode-se observar perfis de extrato 

citoplasmátco, nas mesmas condições. Para a fração citoplasmática 

foram preparados apenas géis analíticos, com 20µg de proteína e os 

perfis foram corados com prata. Para a fração nuclear, foram 

gerados perfis analíticos e preparativos, corados com prata ou 

Coomassie Blue coloidal. 
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Figura 3: Perfil bidimensional de extrato nuclear de células ST1 
controle (não tratadas), corado com prata. 
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Figura 4: Perfil bidimensional de extrato nuclear de células ST1 
tratadas com 10-5M ATRA por 10h, corado com prata. 
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Figura 5: Perfil bidimensional de extrato citoplasmático de células 
ST1 controle (não tratadas), corado com prata. 
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Figura 6: Perfil bidimensional de extrato citoplasmático de células 
ST1 tratadas com 10-5M ATRA por 10h, corado com prata. 

 

 

 

 
 

 - 66 -  



RESULTADOS 

5.1.3. Análise dos perfis bidimensionais de extratos 

nucleares 

Foram gerados quatro pares de géis (quatro perfis para o 

controle e quatro perfis para o tratamento com 10-5M ATRA por 

10h) correspondendo à fração citoplasmática e quatro pares 

correspondendo à fração nuclear. Os perfis bidimensionais gerados 

foram escaneados em escaner de mesa de dois braços, que capta a 

imagem por transmitância e, portanto permite densitometrar os 

spots.  

Após a obtenção das imagens, estas foram analisadas com o 

auxílio do programa 2D Elite (Amersham Biosciences). As análises 

se restringiram aos perfis correspondentes à fração nuclear. Dois 

perfis de cada condição foram analisados com o auxílio deste 

programa e os outros dois perfis foram utilizados somente para 

confirmação dos resultados por observação. Foram considerados 

para identificação, spots cuja intensidade variou seguindo um 

mesmo padrão em pelo menos dois pares de perfis e cuja variação 

pode ser observada visualmente, confirmando os resultados da 

densitometria. As comparações foram feitas com base no volume 

normalizado dos spots. O volume de um spot específico é calculado 

multiplicando-se sua densidade óptica, após subtração do 

background, pela sua área. O volume normalizado de um spot 

equivale ao volume deste spot, dividido pela soma dos volumes de 

todos os spots detectados no mesmo perfil, multiplicado por 100.  

Cada perfil continha cerca de 300 spots, e a reprodutibilidade 

das duplicatas foi de cerca de 70%. A análise semi-automática, 

baseada na densitometria e na comparação automática de perfis 

(matching automático) mostrou cerca de 45 spots presentes no gel 

como sendo de interesse para identificação. O uso dos critérios 

descritos, de só considerar o que seguisse o mesmo padrão em pelo 

menos dois pares e fosse possível observar visualmente, restringiu 

a população de spots de interesse para nove. Dentre os nove spots 
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de interesse, cinco seguem o mesmo padrão de regulação em pelo 

menos três pares de géis e quatro seguem este padrão em pelo 

menos dois pares. Na Figura 7 estão representadas as regiões de 

interesse de dois pares de perfis e o resultado da densitometria dos 

spots de interesse pode ser visto na tabela I. A tabela II traz o 

resultado da identificação do spots por espectrometria de massa. 

Foi gerado um par de perfis de extrato nuclear de células ST1 

tratadas com 10-5M ATRA por 24h e controle (não tratadas), tendo 

sido possível observar que a regulação dos spots de interesse 

analisados nos perfis de 10h está exacerbada no perfil de 24h 

(perfis não mostrados). 
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Figura 7: Pares de géis (duplicata técnica e biológica) mostrando 
spots que foram selecionados para análise por espectrometria de massa 
por sua expressão ser visivelmente regulada em pelo menos dois pares 
de géis. 
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Tabela I: Volume normalizado dos spots de interesse.  
 
SPOT CONTROLE A CONTROLE B ATRA A  ATRA B

1 2,473 2,721 1,242 1,210
2 1,184 1,273 0,115 0,290
3 1,265 1,448 0,110 0,098
4 0,786 0,722 0,215 0,190
5 2,672 2,774 3,320 3,282
6 0,115 0,100 0,320 0,305
7 0,963 0,887 0,318 0,308
10 0,788 0,664 0,127 0,115
11 1,290 1,287 2,008 2,015  

 

 

 

 

 

 

Tabela II: Identificação dos spots, seus sinônimos e o efeito de 
ATRA (+ATRA) sobre sua abundância. Nomes em destaque 
correspondem aos utilizados na discussão dos resultados. 
 
SPOT IDENTIFICAÇÃO SINÔNIMOS  +ATRA

2 c-fos - inibido
3 stem cell growth factor SCGF inibido
4 translationally controlled tumor protein TCTP , fortilina, p23, HRF inibido
5 actina - induzido
6 78kDa glucose regulated protein GRP78 , ORP 80, BiP induzido
7 tubulina cadeia beta-5 - inibido

11 heat shock cognate 71kDa protein Hsc70, Hspa8, Hsc73 induzido
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5.1.4. Espectrometria de massa (mass fingerprinting) dos 

spots de interesse 

Para a identificação, os spots de interesse foram excisados 

dos próprios géis analíticos, ou de géis preparativos contendo maior 

massa de proteínas e corados com Coomassie Blue coloidal, os 

quais foram gerados especificamente para análise. Cada spot foi 

submetido ao processo de identificação quatro vezes, até que um 

espectro de boa qualidade fosse obtido. Algumas vezes, o mesmo 

spot foi excisado de diferentes géis e processado em conjunto, para 

aumentar a quantidade de proteína por análise. O processamento 

desde a excisão do gel, até a análise por MALDI-TOF foi realizado de 

acordo com o protocolo descrito em Materiais e Métodos. Como se 

pode ver nas Figuras de 8 a 15, foi possível identificar 7 dos 9 

spots de interesse. O spot de número 1, apesar de ser um spot 

bastante abundante e presente como regulado em todos os perfis 

obtidos, não pode ser identificado porque não foi possível obter um 

espectro de boa qualidade nas diversas tentativas feitas. O spot de 

número 2 se mostrou como uma mistura de proteínas em todas as 

tentativas de análise. Todas as análises foram feitas antes e depois 

de purificação em microcolunas de C18 (zip tips). A imagem do 

espectro correspondente ao spot 3 foi perdida por problemas com o 

computador, mas os valores de massa dos picos encontrados estão 

na figura correspondente. Nas figuras abaixo, os valores de massa 

destacados em cor diferente correspondem à massas que foram 

encontradas na proteína identificada, assim como as seqüências de 

aminoácido destacadas correspondem aos picos identificados. Os 

programas utilizados na identificação foram o PeptIdent 

(http://www.expasy.org/tools/peptident.html) ou o Aldente 

(http://www.expasy.org/tools/aldente/) 
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spot 2: c-fos

spot 2

pI (observado) 4,8 ± 0,1

MW (observado) 36 ± 2kDa
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1.308.695
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1.365.693

1475.87
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1.708.895

1.765.873

1.791.863

1.036.512

1.107.546

1300.57

1.657.933

2.384.103

spot 2: c-fosspot 2: c-fos

spot 2

pI (observado) 4,8 ± 0,1

MW (observado) 36 ± 2kDa

Figura 8: Espectro de MALDI-TOF do spot 2. Identificação utilizando o 
programa PeptIdent. 
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spot 3: Stem cell growth factor spot 3

pI (observado) 4,9 ± 0,1

MW (observado) 36 ± 2kDa
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spot 3: Stem cell growth factor spot 3

pI (observado) 4,9 ± 0,1

MW (observado) 36 ± 2kDa

842.726

1045.847

1235.914

1476.142

1494.096

1569.108

1665.054

2211.814

2300.55

870.762

877.258

1094.792

1365.99

2384.679

Figura 9: Resultado da análise MALDI-TOF do spot 3. Identificação 
utilizando o programa PeptIdent.  
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spot 4: Translationally controlled tumor protein

spot 4

pI (observado) 4,7 ± 0,2

MW (observado) 26 ± 4kDa

568.238

695.487

1.028.678

1.419.942
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spot 4: Translationally controlled tumor protein

spot 4

pI (observado) 4,7 ± 0,2

MW (observado) 26 ± 4kDa

568.238

832.484

842.661

951.567

1.179.784

1.213.852

695.487

1.028.678

1.419.942

1.432.838

1.435.899

1446.89

 

Figura 10: Espectro de MALDI-TOF do spot 4. Identificação utilizando o 
programa Aldente. 

 - 74 -  



RESULTADOS 

 

spot 5: Actin
spot 5

pI (observado) 5,5 ± 0,2

MW (observado) 44 ± 6kDa
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1.391.672

1.419.705

1.475.661

1.499.533

923.474

1.354.469

spot 5: Actin
spot 5

pI (observado) 5,5 ± 0,2

MW (observado) 44 ± 6kDa

777.196

795.347

976.35

1014.396

1.132.414

1.198.489

1.203.449

1.516.592

1.790.734

1.953.904

2.230.871

842.382

861.068

945.443

1092.446

1106.409

1.179.539

1.332.664

1.375.647

1.391.672

1.419.705

1.475.661

1.499.533

923.474

1.354.469

Figura 11: Espectro de MALDI-TOF do spot 5. Identificação utilizando o 
programa PeptIdent. 
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spot 6: 78 kDa glucose-regulated protein

spot 6

pI (observado) 5,3 ± 0,3

MW (observado) 72 ± 4kDa

997.425

1.191.642

1.228.623

1.430.655

1.566.774

1.677.789

1.210.568

1.703.899

2.177.898

spot 6: 78 kDa glucose-regulated protein

spot 6

pI (observado) 5,3 ± 0,3

MW (observado) 72 ± 4kDa

997.425

1.191.642

1.228.623

1.430.655

1.566.774

1.677.789

1.210.568

1.703.899

2.177.898

Figura 12: Espectro de MALDI-TOF do spot 6. Identificação utilizando o 
programa PeptIdent. 
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Spot 6z: 78 kDa glucose-regulated protein
spot 6

pI (observado) 5,3 ± 0,3

MW (observado) 72 ± 4kDa

1.210.571

1.430.555

1.460.681

1.566.702

1.677.758

1.887.941

1.933.975

2.148.948

1.512.638

1.588.777

1.703.81

1.815.94

2.177.882

Spot 6z: 78 kDa glucose-regulated protein
spot 6

pI (observado) 5,3 ± 0,3

MW (observado) 72 ± 4kDa

1.210.571

1.512.638

1.588.777

1.703.81

1.815.94

2.177.882

1.430.555

1.460.681

1.566.702

1.677.758

1.887.941

1.933.975

2.148.948

Figura 13: Espectro de MALDI-TOF do spot 6 após dessalinização com 
zip tips. Identificação utilizando o programa PeptIdent. 
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spot 7: Tubulin beta-5 chain
spot 7

pI (observado) 5,2 ± 0,3

MW (observado) 49 ± 8kDa

832.35

1.039.592

1.130.608

1.143.691

1.159.512

1.245.501

1.615.916

1.959.004

1.077.495

1.113.574

1.199.859

1.258.705

spot 7: Tubulin beta-5 chain
spot 7

pI (observado) 5,2 ± 0,3

MW (observado) 49 ± 8kDa

832.35

1.077.495

1.113.574

1.199.859

1.258.705

1.039.592

1.130.608

1.143.691

1.159.512

1.245.501

1.615.916

1.959.004

Figura 14: Espectro de MALDI-TOF do spot 7. Identificação utilizando o 
programa PeptIdent. 
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spot 11: Heat shock cognate 71kDa protein

spot 11

pI (observado) 5,7 ± 0,2

MW (observado) 72 ± 3kDa

1199.61

1.253.616

1.487.715

1.691.679

1.982.059

2.774.195

1.211.614

1608.61

1.745.747

2.262.024

spot 11: Heat shock cognate 71kDa protein

spot 11

pI (observado) 5,7 ± 0,2

MW (observado) 72 ± 3kDa

1199.61

1.253.616

1.487.715

1.691.679

1.982.059

2.774.195

1.211.614

1608.61

1.745.747

2.262.024

Figura 15: Espectro de MALDI-TOF do spot 11. Identificação utilizando o 
programa PeptIdent. 
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5.2. Análise do efeito de ATRA em T98G através de técnicas 

de Proteoma 

Para verificar o efeito de 10-5M ATRA sobre as células T98G, 

foram gerados perfis bidimensionais de extratos nucleares destas 

células tratadas por 24h e controle (não tratadas), em triplicata. Os 

perfis foram corados com prata e escaneados em equipamento 

adequado. A análise de imagem foi feita com o programa 2D Elite 

(Amersham Biosciences), entretanto não foi possível encontrar 

spots cuja intensidade fosse significativamente regulada pelo 

tratamento. Nas Figuras 16 e 17 estão representados um par de 

perfis corados por prata. As poucas alterações aparentes neste par 

não se reproduzem na triplicata.  

Nas Figuras 18 e 19 estão representados um par de perfis 

bidimensionais de extrato celular total de T98G tratadas com 10-5M 

ATRA por 24h e controle (não tratadas). Estes perfis foram corados 

com Coomassie Blue Coloidal, porém da mesma forma não foi 

possível encontrar spots significativamente regulados pelo 

tratamento com ATRA. Mesmo havendo distorções no perfil da 

Figura 17, foi possível fazer a análise de imagem sem 

comprometimento, levando-se em consideração referências 

internas. Por não apresentar spots de interesse, estes perfis foram 

desconsiderados para a continuação das análises. 
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Figura 16: Perfil bidimensional de extrato nuclear de células T98G 
controle (não tratadas), corado com prata. 

 
 

pH
3 10

PM (kDa ))

14,9

37,4

19,6

26,0

80,9

63,8

pH
3 10

PM (kDa ))PM (kDa ))

14,9

37,4

19,6

26,0

80,9

63,8

 
 
Figura 17: Perfil bidimensional de extrato nuclear de células T98G 
tratadas com 10-5M ATRA por 24h, corado com prata.
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Figura 18: Perfil bidimensional de extrato total de células T98G controle 
(não tratadas), corado com Coomassie Blue coloidal 
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Figura 19: Perfil bidimensional de extrato total de células T98G tratadas 
com 10-5M ATRA por 24h, corado com Coomassie Blue Coloidal. 
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5.3. Análise do nível de expressão de serpinb6 e hPI(6) em 

linhagens celulares de glioma tratadas com ATRA 

O nível de indução de serpinb6 induzido por ATRA em células 

ST1 e C6, e do homólogo humano hPI(6) em células T98G e A172 

foi analisado por Northern blot e Real Time PCR. Northern blot foi 

utilizado na análise das linhagens de rato e Real Time PCR na 

análise das linhagens humanas. Todas as linhagens foram tratadas 

com 10-5M ATRA, pelo tempo especificado nos gráficos. Para as 

células C6, a concentração de SFB utilizada durante o tratamento foi 

de 5% e para as células ST1 o experimento foi realizado na 

presença de 5% ou 2% SFB. Para as linhagens humanas foi 

mantido 10% SFB durante todo o tratamento. 

Foi possível confirmar dados prévios de outros projetos 

desenvolvidos no laboratório, mostrando que serpinb6 é induzido 

pelo tratamento com ATRA nas linhagens C6 e ST1 (Figuras 20 e 

21).  

 Nas células de glioma humano T98G e A172, não foi possível 

observar o mesmo efeito indutivo de ATRA (Figuras 22 e 23). 

 O resultado do ensaio de Northern blot é representativo de 

três experimentos independentes e o ensaio de Real Time PCR foi 

realizado três vezes, cada uma das quais em duplicata. 

 O resultado do ensaio de Northern blot foi normalizado apenas 

pelo nível de GAPDH de cada amostra, representando, portanto, 

valores absolutos de abundância dos transcritos nos diferentes 

períodos de tempo testados. No caso do resultado do Real Time 

PCR, de acordo com o que foi descrito em Materiais e Métodos, além 

da normalização pela abundância de GAPDH em cada amostra, o 

nível de expressão representado nos gráficos é sempre relativo à 

alguma amostra controle. Nos gráficos correspondentes à cinética 

de indução de hPI(6) por ATRA, o nível de expressão é dado em 

função do controle para cada ponto, considerado como sendo igual 

a 1. 
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SBF 2% SBF 5%SBF 2% SBF 5%
 

Figura 20: Cinética de expressão de serpinb6 de rato induzido por ATRA 
na linhagem ST1. Análise por Northern blot em duas concentrações de 
SFB. Resultado normalizado pelo nível de GAPDH de cada amostra. 

 
 

 

Figura 21: Cinética de expressão de serpinb6 de rato induzido por ATRA 
na linhagem C6. Análise por Northern blot. Resultado normalizado pelo 
nível de GAPDH de cada amostra 
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Figura 22: Cinética de expressão de hPI(6) induzido por ATRA na 
linhagem T98G. Análise por Real Time PCR normalizado pelo nível de 
expressão de GAPDH. Nível de expressão relativa ao controle de cada par. 

 

 

Figura 23: Cinética de expressão de hPI(6) induzido por ATRA na 
linhagem A172. Análise por Real Time PCR normalizado pelo nível de 
expressão de GAPDH. Nível de expressão relativa ao controle de cada par. 
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5.4. Amplificação, clonagem e seqüenciamento dos genes de 

interesse 

 

5.4.1. Amplificação da porção codificante completa e de um 

fragmento antisense de serpinb6 de rato 

As células ST1 foram cultivadas em uma placa P150 até 

confluência de 80% e lisadas para extração de RNA. Este lisado foi 

submetido a ultracentrifugação em colchão de cloreto de césio para 

purificação de RNA total. O RNA foi quantificado em 

espectrofotômetro e 2,0µg foram utilizados em reação de RT-PCR 

com primers do tipo oligo d(T). A qualidade do cDNA gerado desta 

forma foi testada em reações de PCR para amplificação de 

fragmentos correspondentes aos genes GAPDH, Notch2 e MLH1. A 

amplificação de GAPDH é geralmente utilizada como controle por se 

tratar de um gene expresso ubiquamente e ter abundância grande e 

constante. A amplificação de Notch2 mede a capacidade de 

amplificação de transcritos longos, a partir do cDNA em teste e 

MLH1 só é amplificado quando há contaminação com DNA genômico 

[100, 144]. O resultado destas amplificações mostrou que o cDNA 

de ST1 obtido é de boa qualidade (Figura não mostrada).  

Para amplificação de serpinb6 de rato, inicialmente foram 

utilizados os primers mSPI3F e mSPI3R desenhados com base nas 

seqüências de spi3 de camundongo para amplificar o homólogo de 

rato, uma vez que a seqüência de rato ainda não estava descrita. 

Porém, apesar das diversas tentativas, e do ajuste de todas as 

condições possíveis, como concentração de magnésio na reação, 

gradiente de temperatura de anelamento dos primers, adição de 

DMSO e betaína e desenho de primers para reação de RACE 

(SMART RACE, Clontech), não foi possível amplificar este fragmento 

de rato. 

Com a disponibilização de ESTs de rato no GenBank, primers 

específicos foram desenhados e com estes (rSPI3F e rSPI3R), foi 
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possível amplificar com sucesso a porção codificante completa de 

serpinb6 de rato, contendo 1.140 pb. Um fragmento da região 5’ da 

porção codificante deste gene, contendo 474 pb foi também 

amplificado com sucesso, para a obtenção de uma construção 

antisense, utilizando-se os primers 5ANTISPI3 e 3ANTISPI3. Estes 

fragmentos amplificados contêm em suas extremidades 

adaptadores para clivagem com as enzimas de restrição SalI e NotI, 

sítios que foram utilizados para as clonagens.  
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Figura 24:  
a) Amplificação da porção codificante completa de serpinb6 de rato, 
utilizando-se os primers rSPI3F e rSPI3R e cDNA preparado a partir 
de RNA total de ST1 como molde em reação de PCR. Eletroforese em 
gel de agarose 1%. M corresponde ao marcador de peso molecular. 
Os poços de 1 a 5 correspondem ao fracionamento dos produtos de 
PCR obtidos em diferentes temperaturas de anelamento dos primers, 
respectivamente 60,5ºC; 63,5ºC; 66,8ºC; 69,6ºC e 71,9ºC.  
 
b) Amplificação de um fragmento da região 5’ de serpinb6 de rato, 
utilizando-se os primers 5ANTISPI3 e 3ANTISPI3 e cDNA preparado 
a partir de ST1 como molde em reação de PCR. Eletroforese em gel 
de agarose 1%. M corresponde ao marcador de peso molecular e AS 
corresponde ao produto de PCR.  
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5.4.2. Clonagem da porção codificante completa de 

serpinb6 de rato em pENTR 2B 

O fragmento referente à porção codificante completa de 

serpinb6, amplificado por PCR, conforme descrito no item anterior, 

foi clivado com as enzimas de restrição SalI e NotI, purificado a 

partir da solução e submetido à reação de ligação com o vetor 

pENTR 2B, preparado de acordo com o descrito em Materiais e 

Métodos. 

Este fragmento foi clonado com sucesso em pENTR 2B e 

transferido por transposição para o vetor de expressão em 

mamíferos pDEST12.2.  

Para verificar o sucesso da clonagem foi inicialmente utilizada 

a técnica de Rinji, PCR de colônia com os clones indicados como 

positivos por Rinji e extração de DNA plasmideal em pequena escala 

para diagnóstico por digestão de um dos clones indicados como 

positivos por Rinji e PCR de colônia (Figura 25a, b, c). 

 O vetor pENTR 2B confere às bactérias resistência à 

kanamicina e o vetor pDEST12.2 confere resistência à ampicilina. 

Portanto, a transposição do inserto de serpinb6 para pDEST12.2 foi 

inicialmente verificada pela capacidade das bactérias de crescerem 

em meio contendo ampicilina. A confirmação foi feita por restrição 

mostrando o sucesso da transposição (Figura não mostrada). 

 

5.4.3. Clonagem da porção codificante completa de 

serpinb6 de rato e do fragmento antisense, em 

pLPCX 

A porção codificante completa de serpinb6 e o fragmento 

antisense de 474pb incluindo uma parte da porção 5’ da região 

codificante e uma parte da região 5’ UTR, foram clonados com 

sucesso em pLPCX. 
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 O fragmento antisense foi clonado a partir do produto de PCR 

purificado (Figura 26a,b), e a porção codificante completa foi 

subclonada a partir do clone de pENTR 2B (Figura 25d). 
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Figura 25:  
a) Técnica de Rinji para visualização do conteúdo de ácidos nucléicos 
das bactérias transformadas com o produto da ligação de pENTR 2B 
e serpinb6. Fracionamento em gel de agarose 2%. 
b) PCR de colônia de 9 clones provenientes da transformação  de 
DH10B eletrocompetentes com o produto da ligação de pENTR 2B 
com o fragmento sense de serpinb6 de rato. Eletroforese em gel de 
agarose 1% do produto de PCR com os primers rSPI3F e rSPI3R. 
c) Clivagem de um dos clones de pENTR 2B–serpinb6 (positivo por 
Rinji e por PCR de colônia), com as enzimas de restrição SalI e Not 
I, que liberam o inserto do vetor. Eletroforese em gel de agarose 1% 
d) Clivagem de um dos clones de pLPCX–serpinb6 (positivo por Rinji 
e por PCR de colônia), com as enzimas de restrição BglII e NotI, que 
liberam o inserto do vetor. Eletroforese em gel de agarose 1%. 
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Figura 26:  
a) PCR de colônia de 6 clones provenientes da transformação de 
DH10B eletrocompetentes com o produto da ligação de pLPCX com o 
fragmento antisense de serpinb6 de rato. Eletroforese em gel de 
agarose 1% do produto de PCR com os primers 5ANTISPI3 e 
3ANTISPI3.  
 
b) Clivagem de dois clones de pLPCX-serpinb6-AS (positivo por Rinji 
e por PCR de colônia), com as enzimas de restrição Sa I e NotI, que 
liberam o inserto do vetor. Eletroforese em gel de agarose 1% 
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5.4.4. Amplificação da porção codificante completa e de um 

fragmento antisense de PI(6) humano 

O processo de obtenção da amostra de cDNA foi o mesmo 

descrito anteriormente para células ST1, porém foram utilizadas 

células T98G de glioma humano. Os testes de qualidade do cDNA 

produzido foram feitos com primers para amplificar GAPDH, Notch2 

e MLH1 e os resultados mostraram que esta amostra de cDNA tinha 

qualidade adequada para ser utilizada como molde nas 

amplificações de PI(6) humano. A reação de PCR foi feita utilizando-

se os primers hPI(6)FullF e hPI(6)FullR tendo sido possível 

amplificar com sucesso a porção codificante completa de PI(6) 

humano, contendo 1.130 pb. Um fragmento da região 5’ da porção 

codificante deste gene, contendo cerca de 500 pb foi amplificado 

com sucesso, utilizando-se os primers hPI(6)ANTISENSE 1 e 

hPI(6)ANTISENSE 2. Estes fragmentos amplificados contêm, em 

suas extremidades, adaptadores para clivagem com as enzimas de 

restrição SalI e NotI, sítios que foram utilizados para as clonagens. 
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Figura 27: Amplificação da porção codificante completa de PI(6) 
humano, utilizando-se os primers hPI(6)FullF e hPI(6)FullR e cDNA 
preparado a partir de 4 linhagens celulares humanas diferentes como 
molde em reação de PCR (poços de 1 a 4); e amplificação de um 
fragmento da região 5’ de PI(6) humano, utilizando-se os primers 
hPI(6)ANTISENSE 1 e hPI(6)ANTISENSE 2 e cDNA de 3 linhagens 
celulares humanas diferentes como molde em reação de PCR (poços de 5 
a 7). Eletroforese em gel de agarose 1%. M corresponde ao marcador de 
peso molecular.  
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5.4.5. Clonagem da porção codificante completa e de um 

fragmento antisense de PI(6) humano 

A porção codificante completa de PI(6) humano e o fragmento 

antisense de 500 pb incluindo uma parte da porção 5’ da região 

codificante e uma parte da região 5’ UTR, foram clonados com 

sucesso no vetor retroviral pLPCX. 
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Figura 28:  Clivagem de pLPCX-PI(6) (canaleta 1) e pLPCX-PI(6)-
AS (canaleta 2) com as enzimas de restrição BglII e NotI, que 
liberam o fragmento do vetor, para confirmação da clonagem. 
Eletroforese em gel de agarose 1%, onde M representa o 
marcador de peso molecular. 
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5.4.6. Seqüenciamento da construção pDEST12.2-serpinb6 

Após a confirmação da clonagem e transposição, a construção 

pDEST12.2-serpinb6 foi submetida a seqüenciamento automático. 

Foram encontradas 5 mutações nesta construção destinada à super-

expressão de serpinb6 em células de mamífero (Figura 29a). Esta 

seqüência mutada foi traduzida com ferramentas específicas 

(www.expasy.ch) e submetida a alinhamento com a seqüência de 

referência para a proteína correspondente. Foi observado que estas 

5 mutações geram a troca de 3 aminoácidos, sendo uma de forma 

conservada (de metionina para isoleucina) e duas de forma não 

conservada (de serina para glicina e de ácido glutâmico para 

glicina) (Figura 29b). Foi feita uma busca no mesmo banco de 

dados, por seqüências desta proteína de diversos organismos e o 

alinhamento mostrou que na região onde se encontram as duas 

trocas não conservadas, há grande diversidade de aminoácidos 

presentes e há seqüências depositadas de diferentes organismos, 

nas quais os aminoácidos que ocupam estas posições são idênticos 

ou semelhantes aos encontrados na seqüência mutada que 

amplificamos (Figura 29c) 

Foram preparadas quatro novas populações de cDNA de ST1, 

provenientes de quatro extrações de RNA independentes. Este 

material foi utilizado como molde para amplificação da porção 

codificante completa de serpinb6 novamente e o produto das quatro 

reações de PCR foi seqüenciado. O seqüenciamento mostrou 100% 

de identidade com seqüências de referência e uma delas foi 

escolhida para clonagem em pENTR 2B novamente. Esta construção 

foi novamente seqüenciada, após confirmação da clonagem e o 

alinhamento mostrou 100% de identidade da seqüência clonada 

com a seqüência de referência. 
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Para diferenciar, a construção não mutada recebeu o nome 

pENTR 2B-serpinb6, e as mutadas foram chamadas de pENTR 2B-

serpinb6-mut e pDEST12.2-serpinb6-mut.   

 

5.4.7. Seqüenciamento das construções em pLPCX 

Após a confirmação da clonagem, as construções pLPCX-

serpinb6, pLPCX-serpinb6-mut, pLPCX-serpinb6-AS, pLPCX-hPI(6) e 

pLPCX-hPI(6)-AS foram submetidas à seqüenciamento automático. 

Foi verificado que os fragmentos antisense das construções pLPCX-

serpinb6-AS e pLPCX-hPI(6)-AS, assim como a porção codificante 

completa de serpinb6 subclonada a partir de pENTR 2B-serpinb6 

(não mutada) apresentam 100% de identidade com as seqüências 

de referência do GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). O 

seqüenciamento de pLPCX-hPI(6) não foi completado, porém a 

região de 500pb seqüenciada não apresenta mutações. A 

construção pLPCX-serpinb6-mut contem as 5 mutações já descritas. 
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Figura 29: a) Alinhamento da seqüência de nucleotídeos obtida para 
pDEST12.2-serpinb6-mut com a seqüência referência para serpinb6 do 
GenBank (blastn).  
b) alinhamento da seqüência de aminoácidos de serpinb6 do GenBank 
com a seqüência obtida no seqüenciamento de pDEST12.2-serpinb6, 
traduzida (blast two sequences) 
c) alinhamento da seqüência consenso de serpinb6 com a seqüência de 
diversos organismos, na região onde foram encontradas as mutações. 
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5.5. Geração de populações celulares recombinantes para o 

estudo dos efeitos de serpinb6 

 

5.5.1. Transfecção com construção plasmideal 

 

5.5.1.1. Transfecção de células C6, ST1 e T98G com a 

construção pDEST12.2–serpinb6-mut e pDEST12.2-neg 

Antes da transfecção, foi feito um teste para determinação da 

concentração adequada de antibióticos a serem utilizados na 

seleção dos clones. Para tanto, as células foram plaqueadas, 

tripsinizadas e diluídas, simulando as condições da transfecção e 

tratadas com diferentes concentrações de diferentes antibióticos 

durante duas semanas. Os resultados indicaram que a melhor 

condição para seleção dos clones de C6, ST1 e T98G era a utilização 

de 350µg/mL de higromicina (marcador de resistência presente no 

vetor pX343 co-transfectado) e 500µg/mL de geneticina (marcador 

de resistência presente na própria construção). 

 Após a transfecção e seleção com os antibióticos, foi possível 

isolar diversos clones transfectantes de T98G e alguns de C6, porém 

houve grande dificuldade para o isolamento de clones de ST1, pois 

os poucos clones gerados apresentavam velocidade de crescimento 

muito baixa. 

 Os clones gerados nesta transfecção foram analisados por 

Real Time PCR, para verificar se super-expressavam serpinb6. Foi 

possível obter populações mistas de T98G super-expressando 

serpinb6 quando comparados com o vetor vazio pDEST12.2-neg 

(Figura 30), entretanto não foi possível isolar clones de ST1 e os 

poucos clones isolados de C6 não super-expressam o gene de 

interesse (Figura 31). Análise estatística confirmou que a super-

expressão de serpinb6 nas populações de T98G geradas a partir de 

pDEST12.2-serpinb6-mut é significativa (p<0,05). 
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Figura 30: Verificação da expressão de serpinb6 nos transfectantes 
de T98G, por Real Time PCR.  

 
 
 
 
 

 

Figura 31: Verificação da expressão de serpinb6 nos transfectantes 
de C6 por Real Time PCR.  
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5.5.2. Infecção com retrovírus recombinantes 

As construções obtidas para as seqüências de rato (pLPCX-

serpinb6, pLPCX-serpinb6-mut, pLPCX-serpinb6-AS), assim como o 

controle negativo pLPCX-neg e o controle para verificação da 

eficiência de transfecção, infecção e seleção pLPCX-EGFP (Figura 

32), foram utilizados para gerar os retrovírus correspondentes, por 

transfecção das células φnx-ampho. 

A titulação dos retrovírus gerados foi feita em células NIH-

3T3, por contagem direta do número de colônias expressando EGFP, 

observadas em microscópio de fluorescência, e também pelo 

número de colônias resistentes ao tratamento com puromicina por 8 

dias. Neste ensaio, foi possível verificar que o título obtido para os 

retrovírus gerados foi da ordem de 105 CFU/mL, antes da 

concentração. 

Como o método utilizado para concentração das partículas 

virais por centrifugação aumenta o título teoricamente em duas 

ordens de grandeza, consideramos que a infecção de ST1 foi feita 

com título da ordem de 107 CFU/mL. 

Para aumentar a porcentagem de células infectadas, foram 

feitas duas infecções sucessivas da mesma população, seguida de 

seleção com puromicina na concentração 1µg/mL. Esta 

concentração de puromicina foi determinada em um ensaio de 

sensibilidade, utilizando-se diferentes concentrações deste 

antibiótico para tratar as células ST1. A concentração utilizada foi 

aquela capaz de matar 80% das células não infectadas. 

As populações geradas após dupla infecção e seleção com 

puromicina foram expandidas, congeladas e utilizadas para a 

realização de ensaios funcionais e verificação do nível de expressão 

de serpinb6 por Real Time PCR. 

Foi possível encontrar uma população de células ST1, gerada 

a partir da construção pLPCX-serpinb6, na qual o nível de expressão 

de serpinb6 é cerca de 6 vezes mais alto do que no controle 
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parental, (Figura 33). Entretanto, por Real Time PCR não foi 

possível verificar diferenças significativas de expressão de serpinb6 

nas populações geradas a partir das construções pLPCX-serpinb6-

mut e pLPCX-serpinb6-AS. A indução de serpinb6 observada na 

população pLPCX-serpinb6 é estatisticamente significativa (p<0,05).  
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Figura 32: Verificação da eficiência de transfecção de φnx-ampho 
com pLPCX-EGFP (A e B), infecção dupla de ST1 com o retrovírus 
correspondente (C e D) e seleção de ST1 com puromicina (E e F). A, C e 
E foram fotografadas sob luz visível. B, D e F foram fotografadas sob luz 
fluorescente. Aumento de 100x.  
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Figura 33: Verificação da expressão de serpinb6 nas populações de 
ST1 geradas por infecção dupla com retrovírus e seleção com puromicina, 
por Real Time PCR.  
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5.6. Análise do fenótipo das populações celulares geradas 

por transfecção e infecção 

As populações celulares geradas por transfecção e as 

populações geradas por infecção, nas quais foi possível confirmar a 

super-expressão de serpinb6 por Real Time PCR, e os respectivos 

controles, foram utilizados em ensaios funcionais, para análise de 

possíveis alterações de fenótipo induzidas pela super-expressão 

deste gene. Os ensaios funcionais escolhidos para análise foram: 

curvas de crescimento em substrato sólido, capacidade de 

crescimento em suspensão de agarose, incorporação de timidina 

radioativa e ensaio de viabilidade celular por metabolização de MTT.  

 

5.6.1. Observação da morfologia das populações geradas 

O efeito de ATRA sobre a morfologia das células ST1 é 

bastante evidente, especialmente após 48h de tratamento. Ocorre 

um alongamento e achatamento celular e uma nítida reorganização 

das células que passam a se apresentar na forma de feixes 

orientados. Na Figura 34 pode-se ver a morfologia das células ST1 

após dupla infecção com os retrovírus recombinantes e seleção com 

puromicina. Nas células infectadas com os retrovírus provenientes 

da construção pLPCX-serpinb6, foi possível observar alteração 

morfológica semelhante à induzida por ATRA nas células parentais. 

As fotografias correspondem a campos representativos da placa 

utilizada no ensaio de curva de crescimento em substrato sólido, 

partindo portanto do mesmo número de células. 

 Para as células T98G não foi possível observar diferença 

significativa de morfologia. Apenas pode-se sugerir que há discreto 

achatamento das células tratadas com ATRA por 48h (Figura 35). 
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Figura 34: Morfologia das células ST1 imediatamente antes da 
coleta do ponto de 72h da curva de crescimento em substrato sólido. 
Os campos são representativos de toda a placa. (A – ST1 Parental; B 
– ST1 infectada com o retrovírus selvagem pLPCX-neg; C – ST1 
infectada com o retrovírus recombinante pLPCX-serpinb6; D – ST1 
infectada com o retrovírus recombinante pLPCX-serpinb6-AS; E – ST1 
Parental tratada com 10-5M ATRA por 72h). Aumento de 100x. 
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Figura 35: Morfologia das células T98G imediatamente antes da 
coleta do ponto de 48h da curva de crescimento em substrato sólido. 
Os campos são representativos de toda a placa. (A – T98G Parental; 
B – T98G transfectada com a construção selvagem pDEST12.2-neg; 
C – T98G transfectada com a construção recombinante pDEST12.2-
serpinb6-mut; D – T98G Parental tratada com 10-5M ATRA por 72h). 
Aumento de 100x. 
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5.6.2. Curvas de crescimento em substrato sólido  

Na determinação da curva de crescimento em substrato 

sólido, não foi possível observar diferença significativa no tempo de 

dobramento ou na densidade de saturação quando se compara as 

populações de interesse com os devidos controles. A única diferença 

observada nesta análise foi para a linhagem ST1 parental tratada 

com ATRA, que apresenta maior tempo de dobramento e menor 

densidade de saturação, os quais são estatisticamente significativos 

quando comparados com os controles (p<0,05) (Figura 36). Para a 

linhagem T98G, nem mesmo o tratamento com ATRA alterou 

parâmetros da curva de crescimento de forma estatisticamente 

significativa. É possível afirmar apenas que parece haver uma 

tendência de ATRA induzir diminuição da densidade de saturação 

destas células (Figura 37). Este ensaio foi realizado duas vezes 

com populações distintas em duplicata. 
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Linhagem celular Tempo de dobramento 
(h) 

Densidade de saturação 
(nº de céls x 104/cm2) 

ST1 Parental 13 33,5 
ST1 10-5M ATRA 24 6,7 

PLPCX-neg 15 40,5 
pLPCX-serpinb6 14 33,5 

PLPCX-serpinb6-AS 15 39,8 
 

Figura 36: Curva de crescimento de células ST1 em substrato sólido 
nas condições especificadas na tabela ao lado do gráfico, e tabela 
mostrando o tempo de dobramento e densidade de saturação calculados. 
Os parâmetros da tabela foram calculados com base na média dos pontos 
da curva. 
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Linhagem celular Tempo de dobramento 

(h) 
Densidade de saturação 
(nº de céls x 105/cm2) 

T98G Parental 32 4,3 
T98G 10-5M ATRA 31,3 3,1 
PDest12.2-neg 28 5,2 

Pdest12.2-serpinb6-mut 33 5,5 
 

Figura 37: Curva de crescimento de T98G em substrato sólido nas 
condições especificadas na tabela ao lado do gráfico, e tabela mostrando 
o tempo de dobramento e densidade de saturação calculados. Os 
parâmetros da tabela foram calculados com base na média dos pontos 
da curva. 
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5.6.3. Crescimento em suspensão de agarose 

No ensaio para verificar a eficiência de plaqueamento em 

suspensão de agarose, o resultado foi analisado com base no 

número e tamanho das colônias formadas. Para ST1 foram contados 

quatro campos independentes de dois experimentos independentes 

feitos em duplicata (total de quatro placas por condição). Para T98G 

foram contados quatro campos independentes de um experimento. 

Para aferir o tamanho das colônias foi utilizada uma objetiva 

contendo campo quadriculado. Colônias menores que um quadrado 

deste campo foram chamadas de pequenas (P), colônias do 

tamanho do quadrado foram chamadas de médias (M) e as maiores 

que um quadrado foram classificadas como grandes (G). Foi 

possível observar algumas diferenças de comportamento entre as 

populações estudadas. No caso das células ST1, a população gerada 

pela infecção com o retrovírus correspondente à construção pLPCX-

serpinb6 mostrou maior habilidade de crescimento em suspensão, 

formando maior número de colônias e também colônias de maior 

tamanho. Estas diferenças entre esta população e a população 

infectada com o retrovírus selvagem pLPCX-neg foram consideradas 

estatisticamente significativas pelas análises feitas. Houve também 

aumento do número de colônias formadas pela população infectada 

com o retrovírus da construção antisense pLPCX-serpinb6-AS, 

entretanto a maior parte das colônias formadas por esta população 

foi de tamanho pequeno (Figura 38a,b). 

 Para as células T98G, foi possível observar diminuição da 

capacidade de formação de colônias em meio semi-sólido, porém 

houve problemas técnicos com um dos experimentos e o gráfico 

representa apenas a média de uma única análise em duplicata, 

sendo impossível fazer observações estatisticamente significativas 

(Figuras 39a,b).  

 

 

 - 111 -  



RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

P P P PM M M MG G G GT T T T P M G T
ST1 Parental pLPCX-neg pLPCX-serpinb6 pLPCX

serpinb6-AS
ST1 + ATRA

P P P PM M M MG G G GT T T T P M G T
ST1 Parental pLPCX-neg pLPCX-serpinb6 pLPCX

serpinb6-AS
ST1 + ATRA

P P P PM M M MG G G GT T T T P M G TP P P PM M M MG G G GT T T T P M G T
ST1 Parental pLPCX-neg pLPCX-serpinb6 pLPCX

serpinb6-AS
ST1 + ATRA

 

 

Figura 38:  a) Gráfico comparando a capacidade de crescimento em 
suspensão das populações de ST1 geradas, por número e tamanho 
de colônias (P coresponde à colônias pequenas, M médias, G 
grandes e T ao número total de colônias formadas). 
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Figura 38:  b) Morfologia das colônias formadas, representativas 
de todo o campo (A – ST1 Parental; B – pLPCX-neg; C – pLPCX-
serpinb6, D – pLPCX-serpinb6-AS; E – ST1 Parental tratada com 10-5M 
ATRA). 
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T98G Parental pDEST12.2-neg pDEST12.2-
serpinb6-mut

P M G T P M G T P M G T P M G T

T98G + ATRAT98G Parental pDEST12.2-neg pDEST12.2-
serpinb6-mut

P M G T P M G T P M G T P M G T

T98G + ATRA

 

 

Figura 39:  a) Gráfico comparando a capacidade de crescimento em 
suspensão das populações de T98G geradas, por número e tamanho de 
colônias. (P coresponde à colônias pequenas, M médias, G grandes e T ao 
número total de colônias formadas). 
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Figura 39: b) Morfologia das colônias formadas, representativas de 
todo o campo (A – T98G Parental; B – pDEST12.2-neg; C – pDEST12.2-
serpinb6-mut, D – T98G Parental tratada com 10-5M ATRA). 
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5.6.4. Ensaio de incorporação de timidina radioativa 

Para confirmar os resultados das curvas de crescimento em 

substrato sólido, foi realizado o ensaio de incorporação de timidina 

radioativa, com as populações de ST1 e T98G geradas. Assim como 

no resultado das curvas de crescimento, este experimento mostrou 

que não há diferença significativa na taxa de crescimento entre as 

populações geradas para as duas linhagens, porém todas sofrem 

diminuição da taxa de crescimento quando tratadas com 10-5M 

ATRA, no caso por 24h (Figuras 40 e 41). 
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Figura 40: Ensaio de incorporação de timidina radioativa pelas 
populações de ST1 especificadas no gráfico. 

 
 
 
 
 

Condições 

 
 s 
 

Figura 41: Ensaio
populações de T98G es

 
 

 

Condiçõe
 de incorporação de timidina radioativa pelas 
pecificadas no gráfico. 
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5.6.5. Ensaio de MTT 

Ensaio de metabolização de MTT também foi realizado, 

mostrando que a diminuição da taxa de crescimento de ST1 e T98G 

após tratamento com ATRA não é devido à morte celular, pois  

estas continuam com a mesma taxa de metabolismo (Figura 42 e 

43)  
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Condições 

Figura 42: Ensaio de MTT para as populações de ST1 especificadas no 
gráfico. 

 

Figura 43: Ensaio de MTT para as populações de T98G especificadas no 
gráfico. 
 

Condições 
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6. DISCUSSÃO 

 

6.1. Análise proteômica do efeito anti-tumoral de ATRA  

6.1.1. Implantação e padronização da metodologia 

proteômica de 2D-PAGE e MALDI-TOF 

A metodologia de eletroferese bidimensional foi escolhida para 

utilização neste estudo pelas vantagens que apresenta neste tipo de 

análise comparativa. Esta técnica foi implantada no laboratório 

especificamente para o desenvolvimento deste projeto e de outro 

projeto paralelo (do Doutorando Marcos Demasi), para 

complementar os dados já obtidos por nosso grupo anteriormente, 

utilizando diferentes metodologias de comparação dos níveis de 

RNA mensageiro nos modelos celulares de interesse [66, 67, 116]. 

Inicialmente, o objetivo era encontrar o maior número 

possível de proteínas com variação de abundância modulada por 

ATRA. Para tanto, optamos por implantar a metodologia de 2D-

PAGE e padronizá-la, gerando perfis de extrato celular total, 

marcados metabolicamente com metionina radioativa, o método de 

detecção que apresenta a maior sensibilidade possível.  

Após algumas tentativas, foi feito o acerto dos parâmetros a 

serem utilizados, como: condições de tratamento das células e 

marcação com metionina radioativa, composição da solução de lise, 

método ideal para normalização da quantidade de proteínas, 

tempos de corrida e voltagem aplicada, método de secagem dos 

géis obtidos, período de tempo de exposição à tela de európio do 

Storm PhosphorImager e diversos outros detalhes do processo. 

Porém, ao gerarmos os primeiros perfis bidimensionais com 

sucesso, foi possível perceber que as próximas etapas, 

especificamente a análise de imagem e a análise dos spots de 

interesse por MALDI-TOF estariam comprometidas pelo tipo de 

amostra e detecção utilizados. A utilização de extrato celular total e 
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a marcação radioativa não representam os métodos mais 

adequados para este enfoque proteômico. 

O método de detecção por emissão radioativa não se mostrou 

adequado, pois após a análise de imagem, se torna difícil encontrar 

no gel os spots de interesse para excisão e análise, uma vez que a 

imagem gerada é virtual, além do que, muitas vezes não há massa 

suficiente de proteína no spot de interesse. 

Foi testado então o método de coloração dos mesmos perfis 

por prata, após exposição à tela de európio do Storm 

PhosphorImager. Entretanto, a imagem obtida do mesmo perfil 

pelos dois métodos é bastante diferente, por registrar duas 

situações distintas. A emissão radioativa mede turnover protéico, 

enquanto a coloração por prata mostra as proteínas presentes em 

um dado momento, por abundância de massa. Proteínas muito 

abundantes, porém com baixo turnover, ou seja, muito estáveis, 

não são detectadas no perfil radioativo e proteínas de baixa 

abundância, mas pouco estáveis, dificilmente são detectadas no 

perfil corado por prata. De um modo geral, o número de spots 

presentes em um perfil corado por prata corresponde a cerca de ¼ 

do número de spots presentes no mesmo perfil detectado 

radioativamente, tornando quase impossível analisar a imagem de 

um perfil e excisar os spots no outro. Esta conclusão nos fez 

abandonar a marcação metabólica e trabalhar somente com perfis 

corados por prata, decisão também sustentada pelo fato do limite 

inferior de sensibilidade do espectrômetro ser da mesma ordem de 

grandeza do limite de sensibilidade da coloração por prata. 

Outro problema encontrado foi a complexidade da amostra. A 

utilização de extrato celular total de células de mamífero, 

especialmente células complexas como aquelas do SNC, gera perfis 

muito complexos, com grande número de spots, sendo este um 

fator limitante para a adequada análise de imagem, um processo 

ainda bastante manual, apesar do grande número de programas de 
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computador disponíveis. Optou-se então pelo fracionamento 

subcelular. 

 Os géis utilizados inicialmente foram comprados prontos, na 

espessura de 0,5mm, para garantir melhor resolução e 

reprodutibilidade e também porque estes são os géis mais 

adequados para o equipamento de eletroforese horizontal 

(Multiphor II – Amersham Biosciences) que adquirimos. Este 

sistema horizontal permite a corrida de apenas um gel por vez, 

tornando a segunda dimensão a etapa lenta do processo, uma vez 

que as isoeletrofocalizações são geralmente feitas em triplicata. 

Outra limitação deste sistema, que utiliza géis extremamente 

delgados, foi observada quando surgiu a necessidade de gerar perfis 

com maior massa de proteínas, para melhorar a eficiência de 

identificação dos spots de interesse por espectrometria de massa. 

Estes problemas foram solucionados com a troca do sistema 

de segunda dimensão para um sistema vertical (Ettan DALT Six – 

Amersham Biosciences), que permite a corrida de seis géis de 

1,5mm de espessura em paralelo, garantindo melhor 

reprodutibilidade de corrida e maior capacidade de carregamento de 

proteínas, podendo-se utilizar amostras concentradas, da ordem de 

1mg. O método de coloração por prata também foi substituído pelo 

método de coloração com Coomassie Blue coloidal, o qual tem 

praticamente a mesma sensibilidade que esta, porém descora mais 

facilmente e interfere menos na geração dos espectros de massa. 

 Embora tenham sido feitas estas alterações de sistema para 

os últimos géis preparativos gerados, todos os géis analíticos foram 

preparados com o equipamento horizontal de 0,5mm e corados por 

prata.  

 Uma vez padronizadas as condições para obtenção dos perfis 

bidimensionais, foi necessário padronizar o processo de excisão dos 

spots e identificação por espectrometria de massa. 
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 Na Figura 8 está representado um espectro de baixa 

qualidade, obtido para o spot 2. Com o auxílio de informações 

adicionais sobre este spot, foi possível inferir sua identidade como 

sendo possivelmente a proteína c-Fos, porém se não dispuséssemos 

de outras informações a respeito deste spot, a identificação não 

seria possível. 

O processo de identificação do spot 2 foi repetido quatro 

vezes, partindo-se de géis independentes, mas nunca foi possível 

obter um bom espectro. Os espectros obtidos foram sempre 

semelhantes ao mostrado na Figura 8, onde pode-se ver um 

grande número de picos, o que sugere mistura de proteínas no 

mesmo spot. No entanto, ao fazer análise dos dados do espectro, 

utilizando os bancos de dados do Swiss-Prot, a proteína que melhor 

se enquadrou com as características do spot, como peso molecular, 

ponto isoelétrico, organismo e fração subcelular estudada, foi a 

proteína c-Fos, um clássico indutor de proliferação que atua em 

conjunto com a proteína c-jun, no chamado complexo AP-1 [145]. 

Diversos trabalhos já mostraram a capacidade de ácido 

retinóico inibir a expressão de c-fos, em diversos sistemas [146]. 

Com base nestas informações, poderíamos inferir que o spot 2 

corresponde a c-Fos, porém este dado ainda deve ser confirmado 

através da obtenção de melhores espectros ou utilização de outra 

tecnologias. 

Optou-se por adicionar a análise do spot 2, possivelmente 

correspondente a c-Fos neste trabalho, apesar de não ser possível 

afirmar sua identidade, apenas para exemplificar um dos problemas 

que geralmente são encontrados por quem trabalha com este 

enfoque de peptide mass fingerprinting. Como neste exemplo, nem 

sempre o resultado da espectrometria de massa é direto e 

conclusivo, sendo necessário encontrar as condições ideiais para 

obter espectros que permitam identificação inequívoca. De início, 

tivemos problemas semelhantes a este para a identificação de todos 
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os spots, o que foi solucionado utilizando-se géis mais carregados 

(150µg de proteínas), e zip tips para dessalinização da mistura de 

fragmento trípticos. No caso do spot 6, foram mostrados os 

espectros da amostra bruta e da amostra dessalinizada com zip tips 

(amostra 6z), evidenciando que ambas foram identificadas como 

sendo a mesma proteína, porém os fragmentos trípticos 

encontrados foram diferentes, complementando e dando maior 

confiabilidade ao resultado. 

 Em alguns casos, entretanto, nem mesmo a padronização do 

preparo das amostras para análise permitiu a identificação dos 

spots, como é o caso dos spots 1 e 10. O spot 1 corresponde ao 

spot mais abundante de nosso trabalho, o qual é evidentemente 

regulado por ATRA e também por GC (trabalho desenvolvido em 

paralelo por outro doutorando do laboratório), porém apesar de 

inúmeras tentativas, nunca foi possível obter pico algum no 

espectro referente a este spot. Uma explicação para este resultado 

é a possibilidade de se tratar de uma proteína pobre em 

aminoácidos lisina e arginina (sítios de reconhecimento e clivagem 

por tripsina), o que geraria fragmentos trípticos muito grandes, os 

quais não são eficientemente extraídos do gel após a digestão. Este 

é um dos motivos pelos quais algumas proteínas não são 

identificáveis pela metodologia aplicada. 

 Após a padronização de todas as condições, foi possível 

identificar com sucesso seis dos spots de interesse, conforme será 

discutido abaixo. 

  

6.1.2. Análise dos resultados obtidos por 2D-PAGE e 

MALDI-TOF no estudo do efeito de ATRA sobre 

células ST1 

Após o fracionamento celular, foi possível obter com sucesso 

perfis bidimensionais de extratos citoplasmáticos e nucleares de 

ST1. Devido ao interesse específico do nosso grupo em proteínas 
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envolvidas com proliferação celular, os perfis nucleares foram 

escolhidos para as etapas seguintes de análises.  

Através de análise de imagem, utilizando o programa 2D Elite, 

foi possível encontrar para os perfis nucleares de ST1, dezenas de 

spots cuja abundância varia potencialmente sob efeito de ATRA. 

Entretanto, para a maior parte destes spots, a variação de 

intensidade não pode ser detectada visualmente, sendo a única 

referência o valor de volume corrigido, fornecido pelo programa de 

análise. Alguns destes spots apresentam diferença de abundância 

de apenas 1,1 vez entre controle e tratado tendo sido excluídos da 

análise. 

Decidiu-se identificar por espectrometria de massa apenas os 

spots cuja diferença de abundância relativa entre controle e tratado 

fosse detectada pelo programa de análise, mas que pudesse ser 

confirmada visualmente, como é o caso dos nove spots da Figura 

7. 

Dentre os nove spots selecionados para identificação, seis 

foram identificados com sucesso, com alto grau de confiança e para 

um houve apenas sugestão de identidade, (spot 2 – c-Fos), tendo 

sido descrito no item anterior, apenas para exemplificar a 

dificuldade de obtenção de espectros de qualidade. 

Os seis spots identificados correspondem às proteínas: SCGF, 

TCTP, actina, GRP78, tubulina e Hsc70. O fato de os estudos terem 

sido realizados com extratos enriquecidos para proteínas nucleares 

não exclui a identificação de proteínas citoplasmáticas, uma vez que 

os extratos são enriquecidos e não exclusivos de proteínas 

nucleares. Muitas vezes também, uma proteína é descrita 

inicialmente como tendo localização extra-nuclear, porém pode em 

algumas situações ser encontrada no núcleo. 

 A proteína SCGF foi identificada, em nosso modelo celular, 

como sendo significativamente inibida pelo tratamento com ATRA. 

Esta proteína corresponde a um fator de crescimento tendo sido 
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descrita em células do sistema hematopoiético, onde atua 

estimulando a proliferação e diferenciação de células precursoras de 

diversas linhagens, incluindo eritrócitos, linfócitos, granulócitos e 

macrófagos. Neste sistema, atua de forma sinergística com outras 

citocinas, incluindo IL-3, G-CSF e GM-CSF [147, 148]. 

 Trata-se de uma proteína relativamente nova, cuja expressão 

em tecido cerebral ainda não foi descrita, porém os resultados estão 

de acordo com o esperado, quando se considera que se trata de um 

fator pró-proliferação, ao menos nas células onde já foi descrito, 

sendo inibido por ação de ATRA, o agente que induz a parada de 

crescimento no modelo estudado. 

 Alguns trabalhos mostram a relação entre células precursoras 

do sistema hematopoiético e células da glia, mais especificamente 

microglia, descrevendo a capacidade de precursores 

hematopoiéticos sofrerem transdiferenciação, convertendo-se em 

células da microglia, o que seria uma explicação para a expressão, 

no cérebro, de uma proteína classicamente de células da medula, 

caso esta expressão venha a ser verificada [149]. A confirmação do 

efeito pró-proliferação deste fator sobre células gliais, o tornaria um 

alvo interessante para os estudos de glioma e o desenvolvimento de 

novas estratégias terapêuticas. 

 Outro efeito do tratamento de células ST1 com ATRA foi a 

significativa inibição de uma proteína tumoral chamada TCTP, 

também conhecida como fator liberador de histamina, fortilina ou 

p23. Esta proteína já foi descrita em diversos sistemas como sendo 

reprimida em processos de reversão fenotípica tumoral-normal, 

corroborando os dados obtidos em nosso laboratório [150]. 

 Um trabalho recente de Proteoma, comparou o epitélio 

ovariano superficial de pacientes com histórico familiar de câncer de 

ovário e/ou mama, portando mutação do gene supressor de tumor 

BRCA-1, com o epitélio ovariano de pacientes sem histórico familiar 

e apresentando BRCA-1 normal, por eletroforese bidimensional 
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acoplada à espectrometria de massa. Este estudo encontrou 

alterações de expressão em TCTP e cadeia beta de tubulina, 

semelhantes às encontradas em células ST1 tratadas com ATRA, se 

considerarmos os estados de ST1 tratada com ATRA e pacientes 

com BRCA-1 normal como padrões mais próximos da normalidade e 

ST1 não tratada e pacientes com BRCA-1 mutado como padrões 

mais próximos da malignidade. Assim como ocorre após o 

tratamento de células ST1 com ATRA, os pacientes sem mutação de 

BRCA-1 possuem níveis mais baixos de tubulina beta e de TCTP. 

Foram descritas, também, alterações em genes relacionados com 

actina, outra proteína induzida por ATRA em nosso sistema [151]. 

 Outro trabalho de Proteoma, compara a linhagem de câncer 

colo-retal Caco-2 ao longo da diferenciação induzida por 

confluência, mostrando que ao longo da diferenciação, conforme 

estas células perdem o fenótipo tumoral, também passam a 

expressar menos TCTP, mais uma vez reproduzindo, em outro 

sistema, o mesmo efeito induzido por ATRA em células ST1 [152]. 

 Não há relatos na literatura sobre o efeito de ATRA inibindo a 

expressão de TCTP, entretanto os dados apresentados reforçam o 

papel anti-tumoral deste retinóide. 

Inicialmente descrita como uma proteína relacionada à 

proliferação celular, TCTP também está envolvida com ligação à 

cálcio, regulação de apoptose e estabilização de microtubulos, co-

localizando com tubulina nas linhagens celulares estudadas [153, 

154]. 

 Um estudo de interação através da metodologia de duplo 

híbrido em levedura mostrou que TCTP interage com EF-1 delta, 

envolvido em síntese protéica. A interação com este fator, que 

também já foi associado à malignidade em trabalhos anteriores, foi 

comprovada por ensaio de imunoprecipitação [155] 

 Apesar de geralmente serem utilizadas como controle interno 

[156], duas proteínas de citoesqueleto, actina e tubulina beta foram 
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encontradas como sendo reguladas por ATRA nas células ST1. 

Actina teve sua abundância aumentada pelo tratamento e tubulina 

foi reprimida. Diversos trabalhos mostram regulação nos níveis de 

expressão destas duas proteínas quando se comparam células 

tumorais com células normais. 

 Um estudo de imuno-histoquímica, utilizando anticorpos 

contra tubulina beta, mostrou que sua abundância é 

significativamente maior em células mioepiteliais tumorais quando 

se compara com células mioepiteliais normais [157]. 

 É sabido que não apenas ocorrem diferenças no nível de 

expressão de proteínas de citoesqueleto durante processos de 

apoptose, proliferação, diferenciação e reversão tumoral-normal,  

mas também há redistribuição e reorganização destas proteínas no 

interior das células [158-160]. Pelo fato de ST1 sofrer intensa 

alteração morfológica após o tratamento com ATRA, é esperado que 

proteínas de citoesqueleto sejam moduladas. 

 Apesar do mecanismo de ação do alcalóide opiáceo noscapina, 

não ser bem compreendido, sabe-e que se liga à tubulina, alterando 

a dinâmica dos microtúbulos in vitro e in vivo, sendo capaz de inibir 

crescimento das células C6 de glioma de rato em cultura, ou quando 

esterotacticamente implantadas no cérebro de camundongos nude 

[161]. 

 Um estudo proteômico comparando glioma com tecido 

cerebral normal, identificou um grupo de proteínas relacionadas 

com citoequeleto como sendo diferencialmente expressas, 

sugerindo o envolvimento da modulação do citoesqueleto com a 

tumorigênese nos gliomas [115]. 

 O spot 6 foi identificado como correspondendo a GRP78, uma 

proteína do tipo chaperona, de localização no retículo 

endoplasmático. Esta proteína é induzida em condições de estresse 

celular, provocado por perfusão inadequada em tumores sólidos. A 

perfusão inadequada resulta em microambientes de hipóxia e falta 
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de nutrientes, fazendo com que as células sofram inibição de 

crescimento e tenham indução de expressão de GRP78 [162]. 

Trata-se de um marcador de estresse de retículo endoplasmático. 

Astrócitos mantidos em acidose (pH 6,0) por 3h já expressam níveis 

mais elevados de GRP78. [163]. Seu papel como fator anti-

apoptótico pode ser inferido pela capacidade de bloquear caspase-7 

e caspase-12, protegendo as células da morte induzida por estresse 

em retículo endoplasmático [164]. 

 A indução desta proteína já foi descrita nas células C6, 

quando são adicionadas concentrações tóxicas de chumbo e 

mercúrio ao meio de cultura [165, 166], portanto, indicando o 

efeito citoprotetor de ATRA. São descritos casos em que o 

tratamento com ATRA leva diversas linhagens celulares à apoptose, 

mesmo em concentrações tão baixas quanto 100nM [87]. Dados 

não publicados do nosso laboratório mostram que o tratamento de 

células ST1 com 10-5M (10µm) ATRA por 10h, nas mesmas 

condições utilizadas neste trabalho, não induz apoptose, o que foi 

verificado pelo ensaio de TUNEL [116]. A indução de GRP78 em ST1 

pode ser o mecanismo molecular, ao menos parcial, através do qual 

estas células são protegidas da morte. 

 O único trabalho que relaciona a expressão de GRP78 com 

retinóides, foi conduzido tratando condrócitos fetais bovinos por 5 

dias com ácido retinóico, observando-se que o tratamento induz 

diferenciação e inibe o nível de expressão de GRP78 em 75% [167]. 

Talvez a resposta apoptótica de diferentes linhagens ao ácido 

retinóico, seja dependente da modulação desta chaperona. 

 Além das proteínas de citoesqueleto actina e tubulina e da 

chaperona GRP78, uma outra proteína de resposta a estresse 

celular, Hsc70, foi induzida pelo tratamento de células ST1 com 

ATRA. 

Coincidentemente, um trabalho mostra a comparação do perfil 

de fosfoproteínas (2D-PAGE seguido de Western blot com anticorpo 
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anti-fosfotirosina e espectrometria de massa) de tecido mamário 

tumoral com tecido mamário normal e conclui que as fosfoproteínas 

específicas de tecido tumoral são mais comumente as de 

citoequeleto (actina, tubulina e vimentina) e as chaperonas (Hsp70, 

Hsc70, and GRP75) [168]. Este trabalho mostra o envolvimento de 

um grupo de proteínas que foram identificadas como moduladas por 

ATRA em células ST1, sendo moduladas também em tumores de 

mama. A partir deste trabalho pode-se notar que não apenas o nível 

de expressão de proteínas de citoesqueleto e chaperonas é 

modulado quando se compara populações celulares normais e 

tumorais, mas também seu estado de fosforilação. A identificação 

de proteínas de citoequeleto e proteínas de resposta a estresse 

celular como as fosfoproteínas mais abundantes em tumores de 

mama, implica que estas moléculas são os alvos primários de 

fármacos anti-tumorais cujo mecanismo de ação é inibir proteínas 

contendo fosfotirosina, por razões estequiométricas. 

 As proteínas HSP70 e Hsc70 são capazes de se ligar 

especificamente à proteínas mutadas no sistema nervoso central, 

marcando-as para ubiquitinação e degradação [169]. 

 Situações de estresse celular, como o choque térmico, por 

exemplo levam à alterações dinâmicas da distriuição núcleo-

citoplasmática de uma variedade de proteínas, sendo característico 

o aumento da importação de Hsc70 pelo núcleo nestas situações 

[170]. 

  Um estudo proteômico comparativo das linhagens de 

carcinoma de célula escamosa cervical A431 e a variante resistente 

ao tratamento com cisplatina A431/Pt mostrou que Hsc70 é mais 

expressa nas células resistentes [171], sugerindo seu papel de fator 

de resistência a determinados fármacos, o que também é observado 

no tratamento de alguns parasitas [172]. 

Proteínas de choque térmico da família de HSP70 têm efeito 

citoprotetor em condições de anóxia e hipóxia, impedindo que as 
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células entrem em apoptose [173]. Logo, a indução de GRP78 e 

Hsc70 em células ST1 após o tratamento com ATRA, parece ter a 

função conjunta de proteção contra morte celular programada, 

fazendo com que este fármaco induza parada de crescimento mas 

não apoptose.  

 De um modo geral, pode-se afirmar que as proteínas 

encontradas como sendo moduladas por ATRA em ST1 são fatores 

diretamente ligados à proliferação (SCGF, c-Fos, e TCTP), proteínas 

de citoesqueleto (actina, tubulina) e proteínas de resposta a 

estresse e fatores anti-apoptose (GRP78 e Hsc70), classes de 

proteínas classicamente envolvidas com o controle a proliferação 

celular, conforme era esperado. 

  

6.1.3. Análise dos perfis bidimensionais de T98G 

No caso das células T98G, foi possível obter perfis de extratos 

nucleares e extratos totais. Entretanto, não foi possível encontrar 

spot algum de interesse para identificação, pois os perfis obtidos 

para as células tratadas são praticamente idênticos aos perfis 

obtidos para as células controle. 

É possível que as diferenças possivelmente existentes 

correspondam a proteínas pouco abundantes, ou proteínas de alto 

peso molecular, ou muito básicas, para as quais a metodologia de 

eletroforese bidimensional não é adequada. Para estes casos, 

metodologias que não utilizam gel na fase de separação, 

substituindo esta por cromatografia ou análise em espectrometria 

de massa direta, seriam mais adequadas.   

 

6.2. Análise da expressão de serpinb6 em linhagens 

celulares de glioma tratadas com ATRA 

A expressão de serpinb6, bem como do homólogo humano 

PI(6) foi testada em linhagens celulares de glioma, em diferentes 
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períodos de tempo de tratamento com 10-5M ATRA, através de 

Northern blot e Real Time PCR. 

Foi possível verificar que ATRA induz a expressão de serpinb6 

em células ST1, conforme já havia sido descrito no laboratório 

[116] de modo tempo-dependente atuando da mesma forma em 

C6, o que já era esperado, uma vez que a variante ST1 é derivada 

da linhagem C6. 

As linhagens derivadas de dois gliomas humanos 

independentes T98G e A172 também foram testadas. T98G é uma 

linhagem que responde ao tratamento com ATRA, sofrendo inibição 

de crescimento e A172 é resistente ao tratamento. Observou-se por 

Real Time PCR que ATRA não altera de modo significativo a 

expressão de hPI(6) nestas duas linhagens. Esta observação 

evidencia a complexidade dos estudos dos retinóides e também dos 

gliomas. Os retinóides ativam vias diferentes em células diferentes, 

dependendo dos receptores e moléculas ligantes presentes. A 

enorme variabilidade molecular dos gliomas, que acaba gerando 

toda a problemática de diagnóstico, prognóstico e terapia 

uniformes, conforme descrito na Introdução, também está 

exemplificada neste trabalho em que diferentes linhagens de glioma 

respondem de forma diferente ao tratamento com uma mesma 

molécula. As células C6 e ST1 são responsivas ao tratamento e 

sofrem indução de serpinb6, enquanto T98G e A172 não 

apresentam alterações nos níveis de serpinb6 quando tratadas com 

ATRA; entretanto T98G responde ao tratamento sofrendo inibição 

de crescimento e A172 é resistente.  

Este padrão particular de resposta dos gliomas frente a 

diferentes fármacos e mesmo de ATRA em diferentes linhagens, é 

um importante indício da necessidade de desenvolvimento da 

Farmacogenômica, que propõe a utilização de fármacos 

personalizados para cada paciente, um status ainda distante de ser 

alcançado. 
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6.3. Análise funcional de serpinb6 

6.3.1. Escolha do sistema de transferência gênica 

Um ponto importante no desenho de projetos de Genona 

Funcional ou análise funcional de genes é a escolha do melhor 

modelo celular para estudo do gene de interesse e também da 

forma de transferência dos genes para este modelo. Neste projeto 

especificamente, conforme detalhado na Introdução, o modelo 

celular já estava bem determinado, porém o sistema de 

transferência dos genes de interesse para o modelo de estudo ainda 

estava para ser explorado. Alguns trabalhos de tese de ex-alunos 

do laboratório relatavam a dificuldade em encontrar um sistema 

plasmideal apropriado para a expressão ectópica de genes nas 

células ST1, pelo fato destas serem relativamente resistentes à 

transfecção e apresentarem alterações significativas de fenótipo 

mesmo quando transfectadas com o vetor vazio usado como 

controle negativo. 

Inicialmente, decidimos utilizar mais uma vez um sistema 

plasmideal, no caso o vetor pDEST12.2 de expressão em células de 

mamífero, do então recém-lançado sistema Gateway (Invitrogen), 

que apresentava a vantagem de permitir a transferência do inserto, 

de um vetor para outro, por meio de transposição, de forma mais 

simples e eficiente do que a subclonagem tradicional. 

As construções foram obtidas com sucesso, conforme 

discutido abaixo, porém não foi possível encontrar clones de células 

C6 ou ST1 super-expressando o gene de interesse, em diversas 

tentativas de transfecção realizadas. Os poucos clones obtidos 

apresentavam alterações de fenótipo, como por exemplo, tempo de 

dobramente extremamente elevado. 

As células T98G apresentam alta eficiência de transfecção, 

portanto, facilmente foram obtidos clones e populações mistas de 

T98G super-expressando serpinb6.  
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Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, colegas do 

laboratório obtiveram significativo sucesso utilizando um sistema 

retroviral de transferência gênica para as células ST1. O processo 

de produção de retrovírus recombinante baseado no vetor pLPCX e 

infecção de células ST1 foi padronizado e a partir deste momento 

passou a ser o método de escolha para transferência gênica no 

laboratório.   

Os transfectantes de células T98G com construções 

plasmideais que já haviam sido obtidos com sucesso foram 

utilizados para análise funcional e retrovírus recombinantes foram 

produzidos para a geração de populações de células ST1. 

Foram gerados retrovírus da porção codificante mutada e não 

mutada de serpinb6 de rato, para comparação do seu efeito sobre 

as células e possível inferência sobre a importância dos sítios 

mutados, e também das construções antisense de rato e humano e 

sense de humano. 

As seqüências de humano foram amplificadas e clonadas para 

que fossem utilizadas em análise funcional de células humanas, 

como T98G e A172. Entretanto, após os resultados de PCR em 

Tempo Real mostrando que hPI(6) não é regulado por ATRA nestas 

células, este objetivo foi deixado de lado e nos restringimos a fazer 

análise funcional dos transfectantes de T98G que já haviam sido 

obtidos e das populações infectadas de ST1. 

 

6.3.2. Obtenção das construções de interesse 

Inicialmente a porção codificante de serpinb6 de rato foi 

clonada em pENTR 2B e transposta para pDEST12.2. Esta 

construção foi seqüenciada e mostrou as mutações já descritas.  

Análise de Bioinformática da seqüência mutada mostrou que 

as mutações não se encontravam em regiões conservadas da 

proteína e que diferentes organismos apresentavam polimorfismos, 

nestas regiões, idênticos ou semelhantes às mutações encontradas.  
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Com base nesta observação, enquanto o resultado do 

seqüenciamento era confirmado e novas construções eram obtidas, 

optou-se por dar continuidade ao trabalho, gerando os clones de 

C6, ST1 e T98G transfectados com pDEST12.2-serpinb6-mut.  

Após a confirmação do resultado do seqüenciamento, foi 

levantada a hipótese das mutações serem características de ST1, 

uma vez que esta linhagem provém de um glioma induzido com o 

agente mutagênico metilnitrosouréia. Para testar esta hipótese, 

amostras de RNA foram extraídas de populações independentes de 

ST1 e utilizadas para amplificação de serpinb6 por RT-PCR seguido 

de PCR. Estes produtos de PCR foram seqüenciados e mostraram 

100% de identidade com a seqüência de referência depositada no 

GenBank, confirmando que a mutação ocorreu especificamente na 

seqüência clonada. 

Uma destas seqüências não mutadas foi utilizada para 

clonagem em pENTR 2B novamente e este clone re-confirmado por 

seqüenciamento foi utilizado para a subclonagem de serpinb6 em 

pLPCX. A seqüência mutada também foi subclonada em pLPCX. 

 

6.3.3. Análise das populações infectadas de células ST1 

Partindo das células ST1 foram geradas populações infectadas 

com as diferentes construções retrovirais para super-expressar 

serpinb6, ou serpinb6-mut, ou para bloquear a expressão de 

serpinb6 (serpinb6-AS). As populações geradas foram analisadas 

por Real Time PCR, tendo sido possível encontrar uma população 

que expressa serpinb6 em nível seis vezes mais alto que do controle 

parental. Não foi possível encontrar uma população que super-

expressasse a serpina mutada e esta foi excluída das análises. É 

possível que tenha havido algum problema no processo de seleção 

com puromicina. 

No caso da população gerada com a construção antisense, 

não foi possível observar diminuição significativa na expressão de 
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serpinb6 através da técnica utilizada, o que pode ser devido à 

inadequação da metodologia de Real Time PCR para este tipo de 

análise. 

O mecanismo pelo qual a metodologia de antisense funciona 

ainda não foi esclarecido. A hipótese inicial seria de inibição da 

expressão do gene alvo por hibridização e bloqueio, impedindo 

tradução do mensageiro que ficaria fisicamente impedido. 

Recentemente, com o advento da metodologia de RNA de 

interferência, surgiu a hipótese do mecanismo de antisense ser o 

mesmo do RNAi, havendo indução de degradação dos híbridos de 

RNA mensageiro. 

Se o mecanismo de antisense for o primeiro, não é possível 

verificar a eficiência da construção por Real Time PCR, uma vez que 

as moléculas de RNA estão presentes, apenas inativas. Se o 

mecanismo for o mesmo do RNAi, deveria ser possível detectar esta 

diferença por PCR. 

Um método ideal para verificação de inibição de expressão de 

um gene seria um método de análise protéica, como Western blot, 

porém por se tratar de uma proteína pertencente a uma grande 

família com grande similaridade entre os membros, os anticorpos 

contra serpinb6 não funcionam da maneira desejada. 

Mesmo não tendo sido possível até o momento mostrar com 

clareza se a construção antisense inibiu realmente a expressão do 

gene alvo, esta população foi incluida nas análises funcionais. Foi 

possível observar ao microscópio óptico que na população em que 

serpinb6 está induzido, há alterações morfológicas semelhantes 

àquelas observadas em células ST1 tratadas com ATRA. 

  O resultado da curva de crescimento, comparando as 

populações de células ST1 geradas, mostrou que não há diferença 

no tempo de dobramento ou densidade de saturação quando se 

compara ST1 parental com a população que super-expressa 

serpinb6 ou com a população gerada pelo método de antisense, 
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porém há aumento significativo no tempo de dobramento e 

diminuição na densidade de saturação das células tratadas com 

ATRA. O efeito de ATRA sobre as células ST1 parentais foi 

reproduzido da mesma forma que já havia sido visto em outros 

trabalhos do laboratório. 

 Todas as populações geradas respondem da mesma forma em 

ensaio de incorporação de timidina, sofrendo inibição significativa 

de crescimento na presença de ATRA, e o ensaio de MTT mostrou 

que não há alteração no número de células ou viabilidade celular no 

curto período testado. 

A diferença mais interessante foi observada no ensaio de 

crescimento em suspensão de agarose. Ao contrário do que se 

esperava, as células que expressam mais serpinb6 geraram maior 

número de colônias e de tamanho significativamente maior, como 

pode ser visto no histograma correspondente (Figura 38). De 

alguma forma, a expressão mais elevada de serpinb6 conferiu 

alguma vantagem para o crescimento destas colônias. A população 

correspondente ao antisense, também gerou maior número de 

colônias, porém a vasta maioria das colônias formadas foi 

classificada como pequena em relação ao diâmetro. 

O envolvimento de proteínas da família das serpinas com o 

desenvolvimento de tumores, já é bastante conhecido [174]. 

Entretanto, todos os relatos existentes são sobre a ação das 

serpinas extracelulares, envolvidas com mecanismos de invasão 

celular. Serpinb6 é um membro diferente desta família, sendo a 

primeira serpina intracelular descrita. Desta forma, seu 

envolvimento com invasão celular, um processo extracelular nunca 

foi considerado. 

Os poucos relatos da literatura sobre a função desta proteína 

intracelular ainda desconhecida, geralmente mostram seu 

envolvimento com processos de lesão celular, inflamação e 

estresse, situações nas quais seu nível é induzido, possivelmente 
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para neutralizar proteases liberadas, de acordo com o exposto na 

Introdução. 

Considerando a função já descrita de serpinb6 de ser induzida 

em processos de lesão celular e adversidade, é possível 

compreender que células que expressem níveis mais elevados de 

serpinb6 tenham melhores condições de crescer em suspensão de 

agarose, uma situação de adversidade, utilizando-se do efeito 

citoprotetor de mecanismo ainda desconhecido, atribuído a esta 

proteína. 

Para complementar os dados obtidos com a análise funcional 

de serpinb6 e as informações obtidas da literatura em relação à 

possível função desta proteína e o possível mecanismo molecular da 

ação de ATRA, temos os resultados da análise proteômica deste 

trabalho, que mostraram a identificação de duas proteínas, GRP78 e 

Hsc70, as quais também são induzidas em situações de estresse 

celular. 

É possível inferir que ATRA regule um conjunto de genes 

envolvidos diretamente com proliferação celular, como c-fos, SCGF 

e todos aqueles já descritos na literatura, como c-jun, c-myc, 

ciclinas, Rb, entre outros; e também regule a expressão de 

proteínas envolvidas com proteção celular em situações de estresse, 

onde seriam incluídos GRP78, Hsc70 e serpinb6. Estas proteínas 

teriam a função de manter o status de proliferação das células em 

condições menos favoráveis, como é o caso do crescimento em 

suspensão de agarose. 

Quando isolado do efeito anti-proliferativo de todos os outros 

genes regulados por ATRA, a super-expressão de serpinb6 mostra-

se vantajosa apenas em relação à taxa de crescimento em condição 

de “maior estresse”, como quando não há suporte para ancoragem. 

 O envolvimento de ácido retinóico com estresse celular pode 

ser observado em diversas situações. Em alguns casos ATRA 

corresponde a um fator pró-estresse, porém em outros, sua função 
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é anti-estresse, corroborando os dados obtidos neste trabalho. O 

fator de crescimento LEDGF, por exemplo, um fator de proteção 

celular que transativa diversos outros fatores de proteção celular, 

também promove aumento dos níveis de ácido retinóico nas células 

onde atua [175]. Em osteoblastos, ácido retinóico sinergiza com 

TGF-β, elevando os níveis de HSP27, um fator anti-estresse. Mais 

uma vez temos a observação de situações divergentes quando 

células diferentes são tratadas com retinóides, reforçando a 

complexidade do seu estudo. 

 

6.3.4. Análise dos transfectantes de T98G 

Os transfectantes de T98G, obtidos utilizando-se a construção 

pDEST12.2-serpinb6-mut, foram analisados com base em sua 

morfologia, e pela realização de ensaios funcionais, como: curvas 

de crescimento, crescimento em suspensão de agarose, 

incorporação de timidina e MTT, sempre comparando-se as células 

parentais com as células transfectadas com o vetor vazio 

(pDEST12.2-neg) e as células transfectadas com a construção 

pDEST12.2-serpinb6-mut. A super-expressão de serpinb6 em T98G 

foi confirmada por Real Time PCR. 

Em relação à morfologia, não foi possível observar nenhuma 

diferença entre as três populações estudadas. O tratamento das 

células parentais com 10-5M ATRA parece induzir maior 

achatamento celular, porém não ocorre re-organização tão evidente 

das células como se observa em ST1. 

Nos ensaios de curva de crescimento, não foi possível 

observar diferença significativa alguma entre as populações 

analisadas. É possível afirmar apenas  que há uma tendência das 

células parentais tratadas com 10-5M ATRA apresentarem menor 

densidade de saturação, porém pelo número de ensaios realizados, 

esta observação não é estatisticamente significativa. 
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Nos ensaios de incorporação de timidina, houve efeito 

significativo de ATRA sobre as populações analisadas. Tanto as 

células parentais quanto os transfectantes responderam da mesma 

forma ao tratamento. 

Parece incongruente pensar que não há alteração na curva de 

crescimento de T98G tratada com ATRA, enquanto há indicação de 

inibição de proliferação pelo ensaio de incorporação de timidina. 

Entretanto, é importante ressaltar que o ensaio de incorporação de 

timidina verifica a taxa de duplicação do DNA das células em um 

momento muito restrito. As células foram incubadas com timidina 

apenas por 6h, enquanto a curva de crescimento mostra intervalos 

de 48h. É possível que ATRA induza parada de crescimento em 

períodos curtos, mas as células utilizem outros mecanismos para 

voltar a proliferar, não sendo portanto possível observar diferenças 

quando se faz uma avaliação de crescimento em períodos mais 

longos. Esta observação pode refletir o que ocorre quando tumores 

humanos são tratados com ATRA e rapidamente ocorre o 

aparecimento de resistência. 

No ensaio de MTT, não houve diferença significativa entre as 

populações analisadas, mostrando que todas as populações, 

tratadas ou não com ATRA estão com metabolismo ativo na mesma 

intensidade e que no curto período analisado (24h), não há 

diferença significativa no número de células entre as populações 

comparadas, com ou sem tratamento. 

Este resultado do ensaio de MTT foi interessante para mostrar 

também que a concentração de ATRA que vem sendo utilizada não 

é tóxica para as células, pelo menos neste período de 24h. 

O ensaio de crescimento em suspensão de agarose foi feito 

duas vezes em duplicata, porém houve problemas técnicos em um 

deles, e portanto este resultado representa apenas a duplicata de 

um experimento, mostrando a supressão total do crescimento das 

células parentais tratadas com ATRA e intensa inibição de 
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crescimento das células transfectadas com pDEST12.2-serpinb6-

mut. Entretanto, como não foi possível observar o resultado do 

experimento independente, não se pode afirmar nada sobre o efeito 

desta construção em T98G, principalmente pelo fato de haver 

diferença significativa de comportamento entre diferentes 

populações de T98G.  

 A partir do momento em que foi verificado que ATRA não 

induz a expressão de serpinb6 em T98G por Real Time PCR, não 

esperávamos que a super-expressão deste gene nestas células 

pudesse induzir algum efeito. 

 Estas células formam colônias bastante diminutas em 

suspensão de agarose e o resultado observado pode ser um 

artefato, devendo ser repetido para confirmação. 
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7. CONCLUSÃO 

 

7.1. Conclusões Parciais 

- Utilizando o enfoque proteômico (2D-PAGE e MALDI-TOF), foi 

possível encontrar proteínas envolvidas com o efeito de ATRA nas 

células ST1 de glioma de rato. As proteínas identificadas podem ser 

divididas em três grupos principais: controle da proliferação celular 

(c-fos e SCGF), citoesqueleto (actina e tubulina) e proteção celular 

em estados de estresse (GRP78 e Hsc70). A proteína TCTP 

identificada parece estar envolvida com estes três grupos. 

- A metodologia utilizada não foi adequada para encontrar proteínas 

envolvidas com o efeito de ATRA nas células T98G de glioma 

humano, possivelmente porque o efeito de ATRA nestas células é 

mais sutil exigindo técnicas mais sensíveis para detecção. 

- A expressão de serpinb6 (nível de transcrito) é induzida por ATRA 

nas células de glioma de rato C6 e ST1, porém o homólogo humano 

hPI(6) não sofre modulação induzida por ATRA nas linhagens de 

glioma humano T98G e A172. 

- A porção codificante completa de serpinb6 de rato, bem como do 

homólogo humano hPI(6) e fragmentos antisense dos referidos 

genes foi amplificada e clonada com sucesso nos vetores de 

interesse, sendo analisados e validados por seqüenciamento 

automático de DNA. 

- O método de transferência gênica através de vetors retrovirais se 

mostrou significativamente mais eficiente nas células ST1 do que o 

método de transfecção com construções plasmideais. Entretanto, 

construções plasmideais funcionaram bem para transferir o gene de 

interesse para as células T98G. 

- Foi possível obter populações de células T98G transfectadas com 

construções plasmideais e populações de células ST1 infectadas 

com retrovírus recombinante que super-expressam serpinb6 para 

análise funcional. 
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- A análise funcional das populações de ST1 geradas mostrou que 

as células que super-expressam serpinb6 apresentam alterações 

morfológicas semelhantes àquelas induzidas por ATRA nas células 

parentais utilizadas como controle e têm maior capacidade de 

crescimento em suspensão de agarose, mas não diferem dos 

controles em outros parâmetros, como curva de crescimento, 

incorporação de timidina e MTT.  

- A análise funcional das populações de T98G geradas não mostrou 

efeito significativo da super-expressão de serpinb6, mas apenas 

uma tendência a formar menor número de colônias em suspensão 

de agarose, o que ainda precisa ser confirmado. 

- O resultado da análise funcional nas células ST1, acompanhado de 

dados da literatura sobre serpinb6, coloca esta proteína na lista das 

proteínas envolvidas com proteção celular, ao lado de GRP78 e 

Hsc70, mostrando a importância deste grupo de proteínas na 

reversão fenotípica tumoral-normal de células ST1 e a 

complementaridade das metodologias utilizadas para buscar 

componentes moleculares envolvidos com o efeito de ATRA sobre 

estas células 

 
7.2. Conclusões Gerais 

- Utilizando dois enfoques distintos (Proteoma e Genoma 

Funcional), foi possível identificar proteínas envolvidas com o 

processo de reversão fenotípica tumoral normal das células ST1 de 

glioma de rato. 

- Foi possível verificar a importância de proteínas envolvidas com 

proteção e estresse celular (Hsc70, GRP78, TCTP, serpinb6) no 

processo de reversão fenotípica estudado.  

- Foi possível verificar a heterogeneidade molecular dos gliomas, 

através do estudo de expressão induzida de serpinb6 e seu 

homólogo humano em linhagens celulares estabelecidas de glioma. 
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